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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ДОРОГІ ДРУЗІ! 
 
 

У складний період становлення демократичних засад державного і 
суспільного життя, зміцнення гарантії прав і свобод громадян, зростає 
вимога до якості та ефективності забезпечення правосуддя.  

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

Водночас перед експертами все частіше постають актуальні 
питання судової експертології, криміналістики та кримінального 
процесу, вирішення яких потребує спільних зусиль науковців. 

У відповідь на таку потребу Київський науково-дослідний інститут 
судових експертиз запроваджує проведення щорічної міжнародної 
науково-практичної конференції «Актуальні питання судової 
експертології, криміналістики та кримінального процесу». 
Сподіваємось, що науковий захід стане потужним майданчиком 
комунікації українських та іноземних вчених, науковців та практиків. 

Приємно відзначити, що особливістю та гордістю цьогорічної 
зустрічі стало, також, видання навчального посібника «Судові 
експертизи в процесуальному праві України». Особливе значення на 
сторінках видання відводиться розгляду та аналізу основних видів 
судових експертиз, що застосовуються в процесуальному праві, слідчій 
та судовій практиці. Розглядається порядок призначення та проведення 
судових експертиз, можливість спрямовувати експертні висновки, як 
джерело доказів у судових справах. У посібнику визначені існуючі 
традиційні та новітні напрямки судових експертиз, що були 
впроваджені в практичну діяльність з судово-експертного 
забезпечення правосуддя.  

З розвитком науки, її використання в інтересах правосуддя, 
можливості судової експертизи будуть незмінно зростати та 
відповідати вимогам часу. Бажаємо плідної роботи учасникам 
Конференції та читачам наукового посібника! 

 
З повагою 

Директор Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз 

Олександр Рувін 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

 
USING OF THE SPECIAL KNOWLEDGE FOR INVESTIGATION OF 

DOMESTIC VIOLENCE 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

 
Анотація. Розглянуто питання використання спеціальних знань і 

можливостей судових експертиз з метою найбільш ефективного розслідування 
домашнього насильства. 

Ключові слова: розслідування, домашнє насильство, спеціальні знання, 
судова експертиза. 

 
Annotation. This article deals with the question of using of the special knowledge 

and possibilities of forensic examination are considered with the purpose of more 
effective investigation of domestic violence. 

Key words: investigation, domestic violence, special knowledge, forensic 
examination. 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы использования специальных знаний и 

возможностей судебных экспертиз с целью более эффективного расследования 
домашнего насилия. 

Ключевые слова: расследование, домашнее насилие, специальные знания, 
судебная экспертиза. 

 
Домашнє насильство на сьогодні становить значну проблему для 

світової спільноти, не лише для України. За період дії статті 126-1 
Кримінального кодексу про відповідальність за домашнє насильство, за 
даними Генеральної прокуратури України, за вісім місяців 2019 року 
обліковано 585 злочинців, у 315 з яких особам вручено повідомлення про 
підозру. Це четвертий показник серед злочинів проти здоров’я, пов’язаних 
із умисним насильством [1, с. 9]. Потерпілими від цього виду злочинів 
стають найвразливіші й незахищені верстви населення: діти, підлітки, 
жінки, інваліди, люди похилого віку. Щороку від насильства в Україні 
страждає близько 100 тис. осіб (90 % з яких – жінки). Проте, статистика 
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відображає, як правило, лише найнебезпечніші форми домашнього 
насильства: вбивства, завдання шкоди здоров’ю різного ступеня тяжкості, 
мордування – ті, які не можна приховати від правоохоронних органів. 
Через свої особливості (вік жертв, їх родинна та інша залежність від 
насильників), цим злочинам притаманний доволі високий ступінь 
латентності.  

Види домашнього насильства можуть бути різними. Окрім 
передбачених у законі (стаття 126-1 Кримінального кодексу України – 
фізичне, психологічне, економічне), домашнє насильство може набувати 
будь-яких інших форм і проявів. Наприклад, використання дітей для 
встановлення контролю над дорослою жертвою: фізичне чи сексуальне 
насильство над дітьми, використання їх як заручників, примушування 
дітей до втягнення у фізичне чи психологічне насильство стосовно 
дорослої жертви, боротьба за батьківські права з використанням 
маніпуляцій над дітьми та ін. [2, с. 8]. 

Суспільна небезпека цього виду злочинної поведінки полягає у тому, 
що вкрай складно уникнути проявів насильства. Як свідчить практика, 
припинення відносин із домашнім садистом не є гарантією припинення 
насильства. Небезпека також полягає у тому, що інколи потрібне негайне 
втручання та допомога потерпілому, оскільки може статися, що його 
звернення (письмова заява, повідомлення, телефонний дзвінок родичам, 
друзям, сусідам, по лінії спеціальних служб «102», «103» та інші способи 
інформування) може стати першим і останнім, після чого жертва може 
зазнати тілесних ушкоджень, що можуть позбавити її можливості 
покликати на допомогу, може загинути від рук домашнього тирана. Хоча 
з першого повідомлення або телефонного дзвінка відповідальній особі 
часом складно зрозуміти, що сталося, яка і наскільки нагальна потрібна 
допомога, які сили відрядити на її надання.  

Враховуючи латентний характер домашнього насильства, особливості 
жертв, їхні обгрунтовані побоювання звернення по допомогу через 
небезпеку зазнати більшої небезпеки й наслідків, розрахунок на створення 
належної доказової бази лише на показаннях потерпілих, їх родичів, інших 
свідків не може гарантувати результативного розслідування всіх обставин 
скоєного злочину. Важливе значення для ефективного і успішного 
розслідування має активне використання спеціальних знань – як у формі 
допомоги спеціалістів-фахівців, так і сучасних можливостей судових 
експертиз. 

При розслідуванні злочинів, пов’язаних з домашнім насильством, 
доцільно використовувати спеціальні знання в області психології, 
психіатрії, медицини, інших галузях наукових знань, у яких виникне 
потреба. У справах про злочини, пов’язані з домашнім насильством, яке 
призвело до спричинення смерті або шкоди здоров’ю, судово-медична 
експертиза є обов’язковою. На знаряддях злочину можуть залишитися 
кров, волосся, інші біологічні об’єкти, у таких випадках одночасно з 
судово-медичною експертизою призначається судово-біологічна. 
Об’єктами останньої можуть бути також інші предмети зі слідами крові: 
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одяг, взуття, інші речі підозрюваного, потерпілого і свідків [3, с. 24]. 
Аналіз практики свідчить, що злочини, пов’язані з домашнім насильством, 
частіше за все вчинялися із застосуванням різних знарядь: зазвичай 
використовується зброя (холодна, вогнепальна (мисливські рушниці), 
колюче-ріжучі, рублячі побутові предмети (ножі, сокири, кухонні 
молотки, інструменти), інші предмети і речовини (побутові, хімічні). 
Останнім часом відзначаються випадки застосування вибухових речовин, 
вибухових пристроїв, ручних гранат, особливо в родинах, де один з членів 
сім’ї був у зоні АТО/ООС. Застосування зброї, знарядь та предметів при 
домашньому насильстві потребує призначення і проведення відповідних 
судових експертиз. По таких кримінальних провадженнях в першу чергу 
призначаються судово-медичні, судово-біологічні, окремі криміналістичні 
(трасологічні, балістичні, технічні), хімічні експертизи.  

Кожен з видів насильства залишає відповідні сліди. Найбільш 
наочні,такі, що достатньо переконливо свідчать про факт насилля, містять 
у собі інформацію про вид і спосіб насильства – матеріальні (від фізичного 
та сексуального насильства). Їх достатньо просто виявити, зафіксувати, 
призначити по них дослідження. Більшість матеріальних слідів 
залишається від безпосереднього контакту нападника з жертвою: від 
нанесення ударів, кидання у потерпілих різними предметами, 
застосування зброї, викручування кінцівок, хватання за волосся,за шию – 
при фізичному насильстві. Сліди від сексуального насильства менш 
помітні зовні – від введення пальців рук і предметів у статеві та інші 
органи, статевих актів різних видів та ін. Проте, вони також можуть бути 
виявлені при огляді лікарем, судмедекспертом, помічені оточуючими 
(медичні індикатори та фізичні симптоми сексуального насильства). 
Складніше виявити і зафиксувати сліди від інших видів насильства – 
економічного, психологічного (психічного), духовного, які мають різні 
прояви. Тут можуть допомогти консультації спеціалістів (лікарів, 
психологів, психіатрів, юристів та ін.). Оскільки найчастіше про випадки 
домашнього насильства потерпілі та інші особи повідомляють не одразу, а 
через певний строк, існує потреба у їх докладних свідченнях про 
обставини вчинення насильства, що може становити проблему внаслідок 
забування події через плин часу або під впливом психотравмуючої 
ситуації. У таких випадках можливе використання методу 
гіпнорепродукції та поліграфу з метою отримання показань, які звичайним 
шляхом пригадування та застосування тактичних прийомів допиту немає 
можливості отримати. 

Для кращого вивчення особи, характерологічних рис потерпілих, 
особливо неповнолітніх – потерпілих від сексуального насильства, і 
використання отриманої інформації при підготовці та проведенні слідчих 
(розшукових) дій, передусім, допитів та одночасних допитів, можуть бути 
отримані консультації фахівців, які проводили різні види тестування, з 
використанням певних методик (визначення рівня IQ та ін.), як й отримані 
та використані результати і материали цих тестувань. У тих випадках, коли 
потерпілим від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, є 
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неповнолітній, необхідно призначити і провести йому психолого-
психіатричну експертизу. Під час її проведення визначається ступінь 
психічної травми, завданої неповнолітньому. Перед експертами 
ставляться питання про характер заподіяної травми і ступеня небезпеки 
для морального здоров’я дитини тих або інших дій обвинуваченого  
[3, с. 25]. 

Оскільки домашнє насильство може продовжуватися також опісля 
розлучення або припинення спільного проживання в одному помешканні 
подружжя, можливі неодноразові телефонні дзвінки потерпілим з 
погрозами. У таких випадках півдтвердження цьому можна отримати з 
біллінгу телефону. Потерпілі від домашнього насильства, побоюючись 
серйозніших наслідків від дій винних, можуть не звертатися із заявами та 
повідомленнями, але можуть вести записи про це у щоденниках, які 
ретельно приховують за місцем проживанняі, можуть повідомляти про це 
у листуванні з подругами, друзями. При виявленні таких письмових 
документів потрібно проведення за ними судово-психологічних, 
психіатричних, судово-медичних, почеркознавчих, авторознавчих та 
інших експертиз для встановлення емоційно-психологічного і стану 
здоровья потерпілих (тілесних ушкоджень, інших слідів насильства), фаз 
розвитку циклу насильства, часу виконання і належності записів певній 
особі, отримання іншої інформації задля використання її в інтересах 
розслідування. 

Особливості злочинів, повязаних з домашнім насильством, полягають 
у приховуванні протягом певного, інколи довгого часу, його проявів, коли 
зникають ознаки та сліди насильства. Саме тому слід використовувати усі 
можливості для збирання доказів злочинної поведінки винних. Наприклад, 
перевірка медичних документів, фактів звернення за меддопомогою, 
проходження медичних обстежень, досліджень (УЗД, КТ, МРТ та ін.) та їх 
результатів. При розслідуванні даних злочинів значну допомогу можуть 
надати медичні працівники, зокрема, лікарі, лікарі сімейної практики. 
Лікарі відіграють важливу роль в забезпеченні точного документування 
факту нанесення жертві тілесних ушкоджень та їх причин. При цьому, 
дотримання схеми опису ушкоджень дозволить судовим органам 
встановити за допомогою судово-медичної експертизи важливі обставини 
(ступінь спричинення шкоди життєдіяльності, давність заподіяння травми, 
механізм нанесення ушкоджень та ін.) для правильного і повного 
проведення кримінального переслідування. Документування наслідків 
стосовно стану здоров’я сприяє в процесі встановлення фактів судово-
медичними установами і може містити інформацію про акти насильства у 
минулому і сьогодні. Відсутність скоординованих дій між медперсоналом, 
судмедекспертами і працівниками поліції може призвести до втрати 
доказів. Документування ушкоджень може допомогти жертві, якщо та 
вирішить звернутися до органів поліції, вимагати застосування судових 
заходів захисту або ж законного покарання порушника, якщо справа 
носить кримінальний характер [4, с. 47-48].  
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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].  

Проблемні питання використання спеціальних знань у різні часові 
періоди досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: В. П. Бахін,  
Р. С. Бєлкін, В. Г. Гончаренко, А. В. Іщенко, П. П. Іщенко, Н. І. Клименко, 
О. А. Кравченко, А. А. Ейсман, В. В. Лисенко, В. К. Лисиченко,  
І. Х. Макаров, Г. А. Матусовський, Б. В. Романюк, М. В. Салтєвський, 
М. Я. Сегай, М. А. Селіванов, В. М. Тертишник, І. Я. Фрідман,  
П. В. Цимбал, Ю. Т. Шуматов та інші.  

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». Деякі автори розрізняють криміналістичні й кримінально-
процесуальні спеціальні знання [2, 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 [3, 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»  
[3, с. 19]. 

Ревака В. М. 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 [4, с. 17].  

На думку В. Д. Арсенєва 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 
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термінів «спеціальні знання» та «спеціальні пізнання» свідчить про 
різновидність професійних знань, якими володіє експерт» [6, с. 17].  

Під «процесуальними» формами використання спеціальних знань слід 
розуміти спеціальні знання, що прямо передбачені кримінально-
процесуальним законодавством. До основних процесуальних форм 
використання спеціальних знань можна віднести: безпосереднє 
використання слідчим спеціальних знань під час 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» [7, с. 28]. Г. І. Грамович до 
непроцесуальних форм використання спеціальних знань відносить: 
технічні та інші обслідування;  попереднє дослідження слідів, речових 
доказів; консультації» [8, с. 16 –21].   

Ю. А. Чаплінська зазначає, що «непроцесуальні форми використання 
спеціальних знань мають важливе значення для повного та швидкого 
розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. На сьогодні 
більшість слідчих (63%) досить ефективно застосовують ці форми знань у 
своїй професійній діяльності. Це дозволяє встановити істину у 
кримінальному провадженні, повно, всебічно та об’єктивно дослідити усі 
обставини справи» [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 
високваліфікованими спеціалістами. Розрізняють такі основні форми 
використання спеціальних знань є процесуальні та непроцесуальна форми, 
які мають важливе значення для розслідування злочинів.  
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Як відомо, у переважній більшості випадків, для здійснення 

порівняних досліджень під час проведення експертизи, необхідні 
матеріальні об’єкти, до переліку яких відносять такі, що відображають 
властивості предметів, матеріалів (речовин), які необхідні сторонам 
кримінального провадження або суду, для призначення експертизи, а 
також експерту – для складання якісного висновку. 

Наразі, актуальним питанням залишається підготовка порівняльного 
матеріалу для проведення техніко-криміналістичних досліджень відбитків 
печаток (штампів).  

Особливе місце посідають дослідження з ідентифікації печаток 
(штампів) за їх відбитками. На успішність вирішення ідентифікаційних 
завдань у повному обсязі, а також повнота і обґрунтованість висновку 
істотно впливає якість наданих експериментальних, вільних та умовно-
вільних зразків відбитків печаток (штампів). Обсяг зразків має 
забезпечувати можливість повного та всебічного порівняння всіх ознак у 
досліджуваному об’єкті з наданим порівняльним матеріалом. Але на 
практиці не завжди дотримуються вимог до відбору, зберігання та надання 
на дослідження порівняльного матеріалу. 

Відповідно до ч. 1 статті 245 КПК України у разі необхідності 
отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються 
стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням 
експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим 
суддею [1]. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, 
відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його 
дорученням залученим спеціалістом. Отже, отримання зразків для 
експертизи – це самостійна процесуальна дія. В ч. 1 статті 104 КПК 
України зазначено, що хід і результати проведення процесуальної дії 
фіксується протоколом [2]. Складання протоколів є основним способом 
фіксації факту проведення певної процесуальної дії, її змісту і результатів. 

Наразі питання тактики одержання слідчим порівняльного матеріалу 
за участю спеціалістів розроблені недостатньо. Зокрема, питання щодо 
порядку відбору, зберігання та надання на дослідження зразків відбитків 
печаток (штампів). 

При підготовці до одержання зразків, слідчий повинен винести 
вмотивовану постанову (згідно ч. 5 ст. 110 КПК), в якій коротко описують 
обставини кримінального провадження, що зумовлюють необхідність 
одержання зразків і вирішити питання про участь у названій дії 
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відповідних спеціалістів, в тому числі майбутніх експертів, які будуть 
проводити відповідне дослідження, перелік осіб, у яких вони будуть 
вилучатися з обов’язковим значенням процесуального становища 
останніх.  

Допомога спеціаліста має важливе значення не тільки при відборі 
зразків, а й при оцінці їх достатності та придатності для дослідження. 
Спеціаліст, який знає технологічні умови і вимоги державних стандартів, 
може визначити та вказати на відповідність отриманих зразків 
пред’явленим вимогам. У разі їх невідповідності він з’ясовує причину, 
повідомляє про це особу, яка призначила експертизу, і надає необхідну 
допомогу повторному або додатковому їх відборі відповідно існуючих 
правил та інструкцій. 

Тому при правильному документуванні ходу і результатів слідчої дії 
для отримання порівняльного матеріалу, спеціаліст допоможе правильно 
описати назву зразків, їх якість, особливості упаковки та інші обставини, 
які повинні бути у ньому відображені. 

Від того, наскільки кваліфіковано будуть підготовлені зразки 
відбитків печаток (штампів) для дослідження, залежить надання 
категоричного висновку експерта. 

На нашу думку, при підготовці експериментальних зразків відбитків 
печаток (штампів) доцільно дотримуватися наступних рекомендацій: 

– відбитки печатки (штампа) наносяться на аркуш паперу, який 
розташований на твердій та на м’який підкладці (приблизно по 20 
відбитків), з середнім натиском; 

– відбитки печатки (штампа) наносяться з різною силою натиску 
(слабкий, середній, сильний) на твердій та на м’який підкладці (рівномірно 
по всій поверхні печатки чи штампа); 

– відбитки наносяться зі змінним натиском на різні частини печатки 
(штампа) на м’якій та на твердій підкладці; 

– відбитки наносяться з інтенсивно -, середньо – та слабо змоченим 
барвником для печаток (штампів); 

– відбитки печаток (штампів) наносяться тим самим кольором 
барвника, який мають досліджувані відбитки; 

– використовувати штемпельні подушки з різним ступенем пористого 
верхнього шару матеріалу; 

– по можливості досліджувати вільні та умовно-вільні зразки, які 
виконані до і після зазначеної в досліджуваному документі дати (залежить 
від обставин справи і виявлених ознак); 

– якщо зберігся оригінал-макет, фотошаблон, надати їх на експертизу; 
– відтиски наносити на сильно та слабо проклеєний папір, та на папір 

який має матову та глянцеву поверхні; 
– з дозволу слідчого (суду) вивчити відтиски, нанесені безпосередньо 

на документ; 
– на кожному аркуші паперу з експериментальними відбитками 

печаток (штампів) повинно бути зазначено: де, коли, при яких умовах, ким 
та за участю осіб які були присутні при даній процесуальній дії; 
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– підготувати експериментальні зразки відбитків повинен спеціаліст.  
Виходячи із вищеозначеного, можна зробити висновок про доцільність 

розробки відповідних рекомендацій щодо порядку відбору, оформлення, 
зберігання та надання на дослідження зразків відбитків печаток (штампів). 
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изменениями в психике. 
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Науково-технічний прогрес сьогодні зачіпає всі сфери людського 

життя, прагнучи з геометричною прогресією підвищувати рівень його 
якості. Підприємства оснащуються сучасним обладнанням, з метою 
створення потужностей і збільшення обсягів виробництва. Розвивається 
сфера машинобудування, задовольняючи громадські та індивідуальні 
споживчі потреби. Не остання увага приділяється підвищенню класу 
комфорту засобів пересування. З не меншою прогресією зростає і число 
постраждалих і загиблих, що виступає зворотною стороною медалі 
науково-технічного розвитку. 

Причинами подій і катастроф виступають різні обставини, починаючи 
від зовнішніх (технічна несправність механізмів; невідповідність умов 
експлуатації техніки її характеристикам і т. п.), закінчуючи людським 
фактором (переоцінка особою, яка керує технікою, своїх можливостей; 
невідповідність психофізіологічних особливостей людини умовам 
екстремальної ситуації і т. п.) 

Розслідування причин подій, пов’язаних з управлінням технікою, в 
більшості випадків робить акцент на їх технічну сторону, не враховуючи 
ролі психологічного фактору, або враховуючи його в недостатньому, 
вузькому обсязі. Як правило, увага приділяється обставинам, які 
обтяжують провину особи, як то: стан алкогольного / наркотичного 
сп’яніння, недбалість (переоцінка своїх можливостей, недооцінка 
відповідальності і т. п.). 

При цьому слід відмітити також недостатнє використання 
можливостей психологічної науки при врахуванні людського фактора в 
розслідуванні справ, пов’язаних з управлінням складною технікою. 
Причина цього переважно криється у відсутності відповідного 
роз’яснення та популяризації можливостей психологічної науки, зокрема 
досягнень в галузі судово-психологічної експертизи. 

Як наслідок, людський фактор в розслідуванні подібних справ, як 
обставина, що пом’якшує покарання, розглядається лише з точки зору 
наявності патологічних проявів психічної діяльності особи в момент 
керування технікою. Так, законодавець розглядає сукупність медичного 
(біологічного) та юридичного (психологічного) критеріїв, як основу для 
визначення особи обмежено осудною. При цьому юридичний 
(психологічний) критерій, який складається з нездатності особи в повному 
ступені усвідомлювати власні дії (бездіяльність) та нездатності в повному 
ступені керувати ними, розглядається в якості психопатологічного стану, 
як обмеженої осудності, що визначається в межах судово-психіатричної 
експертизи [1, ст. 20 КК України; 2]. 

В той самий час, здатність усвідомлювати значення власних дій та 
свідомо керувати ними є відображенням особливостей протікання 
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психічних процесів особистості, які обумовлені психологічними законами 
та закономірностями. Її відсутність чи деформація не обов’язково 
пов’язані з патологією психіки та не завжди є наслідком 
психопатологічних змін. Нездатність в повному обсязі усвідомлювати 
значення власних дій та керувати ними часто обумовлюється 
різноманітними психологічними причинами, в тому числі особливими 
психічними станами в момент здійснення юридично значимої дії. Зокрема: 
невідповідність психофізіологічних (особливості нервової системи, 
динаміка та протікання психічних процесів), індивідуально-психологічні 
(психологічна структура особистості в цілому: мотиви, установки, 
стереотипи поведінки, інтелектуальна діяльність, вольовий контроль 
поведінки; особливості функціонування емоційної системи сфери: 
емоційна лабільність, імпульсивність, легка збудливість, наявність 
афективних комплексів) та інших можливостей людини (її загальна 
витривалість, рівень автоматизованості навичок) підвищеному обсягу 
вимог (сила впливу, раптовість виникнення ситуації) до керування 
складною технікою [3, с. 518; 4, с. 41, 58, 246]. 

При цьому вказані психологічні причини та особливі психологічні 
стани не є хворобливими. Вони можуть бути описані психологічними 
категоріями та виявляються за допомогою психологічного дослідження в 
межах судово-психологічної експертизи, яка спрямована на виявлення 
здатності підекспертного вробляти, приймати та реалізовувати правильне 
рішення в екстремальній ситуації, а також встановлення ступеня такої 
здатності. 
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Аннотация. В тезисах обозначено проблематику отсутствии в 

криминалистике определения «технико-криминалистические исследования», 
отделенного от существующего устоявшегося понятия «технико-
криминалистическое исследование документов». Приводятся существенные 
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Більшість авторів підручників з криміналістики попри певні 

розбіжності у визначенні поняття «криміналістична техніка» зазначають, 
що технічні засоби, прийоми і методи призначені або застосовуються 
окрім збирання, обробки та використання також для дослідження 
криміналістичної інформації чи речових доказів у кримінальному 
судочинстві [1, c. 113; 2, c. 101].  
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Проте в жодному з підручників зазначеної категорії у загальних 
положеннях криміналістичної техніки зовсім не розкривається, на відміну 
від техніко-криміналістичних засобів і методів, сутність таких досліджень, 
власне визначення поняття, їх ознаки, різновиди, місце та значення для 
теорії і практики розкриття, розслідування та попередження кримінальних 
проступків.  

Разом з тим, як слушно зауважує М. В. Салтевський та деякі інші 
криміналісти саме дослідження речових доказів із застосуванням 
технічних засобів було початком зародження такого розділу 
криміналістики як «Криміналістична техніка» [3, c. 93-94]. 

Щодо власне словосполучення «техніко-криміналістичні 
дослідження», то в більшості випадків у літературі з криміналістики воно 
вживається відносно досліджень документів і ним позначається галузь 
криміналістичної техніки з однойменною назвою, предметом якої є 
вивчення способів виготовлення і підроблення письмових документів.  

Додавання в цьому випадку слова «техніко-» або ж «технічне 
дослідження», яким позначається відношення до техніки або те, що 
вивчатись буде технічна сторона чогось, на нашу думку, є уточнюючим, 
оскільки так само може застосовуватись і з іншими видами досліджень 
(наприклад, криміналістичним дослідженням зброї, яка є власне технічним 
засобом, вивчатись може її технічний стан та при цьому застосовуватись 
різні технічні засоби). У даному випадку це дозволяє відрізнити таке 
дослідження документів від двох інших досліджень – почеркознавчих та 
авторознавчих, об’єктом яких виступає почерк та текст, які можуть 
міститись у певному документі. 

Термін «техніко-криміналістичні дослідження» без віднесення його до 
дослідження документів вживається лише у підручнику «Криміналістика» 
авторів Л.Я. Драпкіна та В.М. Карагодіна. У параграфі присвяченому 
поняттю і структурі криміналістичної техніки вони зазначають, що «…при 
проведении исследований в области криминалистической техники не 
могут не учитываться развитие научно-технического прогресса. В тоже 
время результаты технико-криминалистических исследований 
используются при проведении изысканий в отдельных отраслях науки и 
техники.» [4, c. 80-81]. Проте далі пояснюючи зазначене ними твердження 
наводиться приклад, коли при проведенні техніко-криміналістичних 
досліджень у випадку виготовлення підроблених документів 
враховуються принципи дії засобів комп’ютерної техніки, а виявлені 
недоліки захисту документів узагальнюються і враховуються її 
виробниками.  

Оскільки автори зазначеного підручнику не наводять визначення 
поняття «техніко-криміналістичні дослідження» та не розкривають його 
значення, по-перше, не зрозуміло чи не ототожнюють вони виходячи з 
наведеного прикладу «техніко-криміналістичні дослідження» з «техніко-
криміналістичними дослідженнями документів»; по-друге, навіть 
розділяючи ці поняття не зрозумілим є про яку категорію досліджень тут 
йдеться – про наукові чи практичні дослідження. 
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Разом із тим ми вважаємо що це не тотожні між собою поняття, до того 
ж дослідження за своїм характером або ж сферою проведення можуть 
поділятись як на теоретичні (наукові), так і прикладні (практичні). 

Згідно лексичного значення словосполучення «техніко-
криміналістичне», то відносно власне дослідження це означає: по-перше, 
що воно відноситься до криміналістики; по-друге, що таке дослідження 
пов’язане з технікою, як сукупністю засобів і знарядь праці в певній галузі 
[5, c. 465, 1244]. Проте, на нашу думку, в межах самої криміналістики як 
науки дане словосполучення може мати й інше лексичне значення, а саме 
означати, що дослідження відносяться або ж пов’язані з таким розділом 
криміналістики як криміналістична техніка. Відповідно дослідження, які 
передбачені розділом криміналістики – криміналістичною технікою, та 
про які власне зазначається у визначеннях поняття цього розділу, будуть 
називатись техніко-криміналістичними.  

Як вже зазначалось вище у криміналістичній літературі поняття 
«техніко-криміналістичних досліджень» як окремої категорії 
криміналістичної техніки не наводилось, відповідно не сформульованого 
його визначення, саме тому дане питання потребує, на нашу думку, більш 
детального розгляду.  

Оскільки визначення поняття це логічна операція, з допомогою якої 
розкривається його зміст, потрібно розкрити істотні ознаки поняття, що 
нами визначається, а саме «техніко-криміналістичні дослідження». У свою 
чергу це дозволить чітко визначити місце таких досліджень у 
криміналістиці, їх виокремленість і діалектичний взаємозв’язок з іншими 
категоріями у криміналістичній техніці. 

На нашу думку, до загальних ознак таких досліджень відноситься те, 
що їх сутність, як і будь-яких досліджень у криміналістиці – пізнання 
(вивчення) певного об’єкта чи об’єктів дослідження з метою отримання 
певної інформації або її джерел 

До істотних ознак саме даної категорії досліджень відноситься наступне: 
1) для проведення дослідження використовуються спеціальні 

криміналістичні знання – знання в галузі криміналістичної техніки; 
2) об’єктами дослідження є матеріальні об’єкти – об’єкти 

криміналістичної техніки; 
3) для проведення досліджень можуть застосовуватись спеціальні 

техніко-криміналістичні засоби – засоби криміналістичної техніки;  
4) у більшості випадків такі дослідження проводяться в процесі 

розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі для їх 
розкриття та попередження. 

Таким чином, техніко-криміналістичні дослідження у 
розслідуванні злочинів це вивчення об’єктів з метою отримання 
інформації або виявлення її джерел, яке здійснюється в ході розслідування 
кримінальних правопорушень з використанням спеціальних 
криміналістичних знань та техніко-криміналістичних засобів. 

Поява терміну та його широкий вжиток у криміналістиці в цілому 
дозволить об’єднати різні види досліджень у одну групу та відмежовувати 
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її від інших досліджень у криміналістиці. Наприклад, від досліджень, 
передбачених таким розділом криміналістики, як криміналістичною 
тактикою (слідчого експерименту, огляду місця події тощо). 
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Анотація. Розглядаються проблемні питання допиту свідків, щодо яких 
застосовано заходи забезпечення безпеки та надається право свідчити під 
псевдонімом. На підставі узагальнення практики Європейського суду з прав 
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практиці, умови допиту анонімних свідків, дотримання гарантій прав на захист 
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Annotation. The issues of interrogation of witnesses who are subject to security 

measures and entitled to testify under a pseudonym are considered. Based on the 
generalization of the case law of the European Court of Human Rights, the conditions 
and procedure for the use of a pseudonym in court practice, the conditions for questioning 
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anonymous witnesses, and observing the guarantees of the rights of defense of the 
accused are analyzed. 

Key words: interrogation, witness, security, pseudonym, anonymous testimony, 
right to defense. 

 
Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы допроса свидетелей, в 

отношении которых применены меры обеспечения безопасности и 
предоставляется право свидетельствовать под псевдонимом. На основании 
обобщения практики Европейского суда по правам человека проанализированы 
условия и порядок использования псевдонима в судебной практике, условия 
допроса анонимных свидетелей, соблюдения гарантий прав на защиту 
обвиняемых. 

Ключевые слова: допрос, свидетель, обеспечения безопасности, псевдоним, 
анонимные показания, право на защиту. 

 
Органи досудового розслідування та суди стикаються з проблемою 

ухилення свідків брати участь в кримінальному провадженні, що 
зумовлено тиском з боку підозрюваних, обвинувачених та інших осіб. 
Побоювання за власне життя та членів сім’ї є найпоширенішою причиною 
відмови свідка від виконання своїх обов’язків. Л.В. Брусніцин, 
посилаючись на міжнародну практику, вказує на випадки залякування, 
коли один зі свідків або членів його сім’ї може бути вбитий для того, щоб 
продемонструвати майбутнім свідкам реальну загрозу [1, с. 81].  

Враховуючи важливість показань свідків та їхню кількість в 
кримінальному провадженні, питання захисту свідків регламентовані не 
лише в національному законодавстві, а стали предметом міжнародного 
співробітництва та регламентуються низкою міжнародних документів, 
зокрема, Декларацією ООН про основні принципи правосуддя для жертв 
злочинів та зловживання владою від 29 листопада 1985 р. [2]. 

Оскільки практика Європейського суду з прав людини є джерелом 
права, то доцільно застосовувати тлумачення конвенційних положень 
щодо особливостей допиту свідків в кримінальному провадженні. Так, у 
справі Зари Муртазалієвої Європейський суд уточнив попередні власні 
підходи щодо допиту свідків в суді, зазначивши, що питання про те, чи 
розглядали суди важливість допиту свідків захисту та чи надали вони 
достатні підстави для свого рішення не допитувати свідка, повинно бути 
незалежним та невід’ємним компонентом перевірки дотримання 
національною владою ст. 6 Конвенції про права людини та основоположні 
свободи – право на справедливий суд. Водночас, той факт, що захист 
погодився на проголошення показань, наданих на стадії досудового 
розслідування, Велика палата Європейського суду визнала підставою для 
визнання скарги неприйнятною.  

Новелою в практиці Європейського суду стало твердження щодо 
допиту. В попередніх рішеннях ЄСПЛ з’ясовував питання про те, чи могли 
неодержані від свідка показання привести до виправдання особи. В справі 
Зари Муртазаєвої суд оцінив, чи було клопотання про допит свідків в 
достатній мірі обґрунтованим та чи мало воно відношення до предмету 
обвинувачення. Окрім того, ЄСПЛ вважає за доцільне перевірити, чи 
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оцінили національні суд актуальність цих показань та чи обґрунтували 
належним чином рішення не допитувати свідка в суді. Виключно після 
цього доцільно вирішувати, чи підривало рішення національних судів 
щодо допиту свідка загальну справедливість судочинства [3]. 

ЄСПЛ вводить поняття «вирішальних» доказів, що тлумачиться як 
показання такого значення та важливості, які можуть визначити результат 
розгляду справи. Якщо показання недопитаного в суді свідка 
підтверджуються іншими доказами, оцінка того, чи є вони вирішальними, 
буде залежати від сили підтверджуючих доказів; чим переконливішими є 
докази, тим менш вірогідно, що показання недопитаного свідка будуть 
розглядатися як вирішальні (постанова ЄСПЛ у справі «Al-Khawaja and the 
Tahery v. the United Kingdom»). 

У справі «Корнєв і Карпенко проти України» суд зазначав, що за 
певних обставин може виникнути потреба послатись на показання, 
отримані на стадії досудового розслідування. Якщо обвинуваченому було 
надано відповідні й належні можливості заперечити такі показання, чи то 
при їх наданні, чи на пізнішому етапі, прийняття їх як доказів не 
суперечитиме саме по собі вимогам пунктів 1 і 3(d) статті 6 Конвенції. Але 
з цього випливає, що якщо засудження виключно або вирішальною мірою 
ґрунтується на показаннях особи, допитати яку чи домогтися допиту якої 
підсудний не мав можливості ані під час досудового слідства, ані під час 
судового розгляду, права захисту виявляються обмеженими в тій мірі, що 
є несумісною з гарантіями, передбаченими статтею 6 Конвенції Суд 
зазначає, що у справі, що розглядається, до головного свідка 
обвинувачення було застосовано заходи безпеки і вона взагалі не 
з’являлась в національних судах. Суд не вважає за необхідне розглядати 
аргумент заявника щодо невиправданості застосування до свідка заходів 
безпеки, оскільки він знав, ким насправді була свідок Щ. Важливим є те, 
що її показання були вагомими для вирішення справи, оскільки вона була 
єдиною особою, яка безпосередньо брала участь у купівлі наркотиків у 
заявника і могла засвідчити, що він продав їй наркотики. Завданням Суду 
не є заміщення національних судів в оцінці доказів або в наданні 
конкретного вирішення питання щодо балансу інтересів сторін. Однак Суд 
зауважує, що заявникові та його захиснику не надали можливості допитати 
цього свідка на тому чи іншому етапі провадження, навіть як анонімного 
свідка, і самі національні суди ґрунтували свої висновки у справі на її 
письмових показаннях, які вона дала на етапі досудового слідства. Крім 
того, органи влади не заявляли про те, що існувала необхідність 
забезпечення балансу інтересів різних осіб, яких це стосувалося, і, 
зокрема, інтересів свідка Щ. [4] 

Відмова свідків брати участь в одночасному допиту двох або більше 
осіб на стадії досудового розслідування або в перехресному допиті в суді 
зумовлює потребу введення до законодавства альтернативи такого допиту. 
За тлумаченням ЄСПЛ підп. d п. 3 ст. 6 Конвенції, в якому йдеться про 
право обвинуваченого допитувати свідків. Можливість допитати 
надається обвинуваченому та його захисникові шляхом звернення з 
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клопотанням до слідчого або суду поставити конкретні запитання свідку, 
а відповіді на них фіксуються в протоколі допиту, який має надаватися для 
ознайомлення цій стороні слідчім або судом. Про допустимість такої 
форми альтернативного одночасного чи перехресного допиту йдеться в 
постанові ЄСПЛ «S.N. проти Швеції», де вказано, що «…не можна 
вважати, що підпункт d пункту 3 статті 6 Конвенції вимагає в усіх 
випадках, щоб питання задавалися безпосередньо обвинуваченим або його 
адвокатом» [5].  

Так, у кримінальному провадженні в Закарпатській області свідки, які 
давали показання на стадії досудового розслідування під псевдонімом, 
відмовились брати участь в судовому розгляді навіть в режимі відео 
конференції для допиту, побоюючись за власне життя. 

Тактика допиту свідків, забезпечення їх захисту з дотриманням 
балансу прав обвинуваченого набувають особливого значення та 
вагомості в умовах оновлення антикорупційного законодавства, вжиття 
заходів захисту викривачів, введення захищених каналів передачі 
інформації (внутрішні, зовнішні, регулярні), що потребує подальших 
наукових досліджень та практичних напрацювань.  
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Судово-медична експертиза, як одна з різновидів судової експертизи, 
це дослідження на основі спеціальних медико-біологічних знань об’єктів, 
явищ i процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть 
предметом судового розгляду та є опосередкованим засібом доказування. 
До компетенції судово-медичної експертизи належить (п.1.4. Інструкції): 
експертиза трупів у випадках насильницької смерті; експертиза трупів при 
підозрі застосування насилля або з інших обставин, що обумовлюють 
необхідність такої експертизи; експертиза потерпілих, обвинувачених та 
інших осіб; експертиза речових доказів; експертиза за матеріалами 
кримінальних та цивільних справ. 

Призначення та проведення судово-медичної експертизи передбачені 
нормативно-правовою базою, а саме: Кримінальним процесуальним 
кодексом України (надалі КПК) [1], Законом України «Про судову 
експертизу» [2], іншими законодавчими актами, міжнародними 
договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, 
що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності та 
нормативними документами, затвердженими наказами Міністерства 
охорони здоров’я (Наказ № 6 «Про розвиток та вдосконалення судово-
медичної служби України» від 17.01.1995 р. та Інструкція про проведення 
судово-медичної експертизи, затверджена цим наказом (надалі 
«Інструкція», інші) [3]. Підстави для проведення експертизи зазначені в 
ч.1 та ч.2 ст. 242 КПК «1. Експертиза проводиться експертом за 
зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням 
слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення 
для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не 
допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.  
2. Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для 
проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті;  
2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення 
психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають 
сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку 
особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість 
притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом 
неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості 
потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України». Таким 
чином, відповідно п.1 та п.2 ст.242 КПК сторона кримінального 
провадження (слідчий, прокурор, керівник органу досудового 
розслідування, інші) повинна звернутися з клопотанням про призначення 
експертизи, в т.ч. і судово-медичної, до слідчого судді або суду. Даний 
порядок призначення судово-медичної експертизи суттєво відрізняється 
від порядку призначення судово-медичних експертиз до 2012 року, коли 
достатньо було Постанови слідчого або прокурора. Необхідно також 
звернути увагу на те, що15 грудня 2017 року набув чинності закон № 2147-
VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
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адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», 
згідно якому положеннями розділу 4 введенні в дію зміни до статей 132-
332 ст. КПК України стосовно порядку призначення судово-медичної 
експертизи померлих. Зазначено, що судово-медичні експертизи у 
кримінальному провадженні з 16 березня 2018 роки повинні проводитися 
виключно за ухвалою слідчого судді або суду. Відповідно до ст. 243 КПК 
України експерт, в т.ч. і судовий експерт з правом проведення судово-
медичної експертизи за спеціальністю «Судово-медична експертиза», 
залучається для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи 
суду, наданим за клопотанням сторони обвинувачення чи захисту. Слід 
зазначити, що слідчий суддя самостійно визначає «…експерта, якого 
необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити 
проведення експертизи (ч.4 ст.244 КПК). «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 
(ст. 69 КПК)». В ч.2 ст.69 КПК зазначено, що «не можуть бути експертами 
особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від сторін 
кримінального провадження або потерпілого». В п. 1.5. «Інструкції» 
визначено, що «проведення судово-медичних експертиз здійснюється 
фахівцями державних установ судово-медичних експертиз МОЗ України. 
Фахівці державних установ судово-медичної експертизи повинні мати 
вищу медичну (фармацевтичну) або немедичну (біологічну) освіту, 
освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста зі спеціальності 
«судово-медична експертиза», та отримати кваліфікацію судового 
експерта». Атестація штатних експертів проводиться експертно-
кваліфікаційними комісіями; експерти, що отримали свідоцтво на право 
проведення судово-медичних експертиз, вносяться до Державного реєстру 
судових експертів. Результати судово-медичної експертизи 
оформлюється документом – «Висновок експерта». В ч.1-5, ч.7 ст.101 
КПК зазначено, що «1. 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. 2. Кожна сторона кримінального провадження має право 
надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, 
технічних або інших спеціальних знаннях…». Структура «Висновку 
експерта» визначається Правилами проведення окремих видів експертиз 
(Наказ № 6), Законом «Про судову експертизу», процесуальним 
законодавством України. Вступна частина, обставини справи, дослідна 
частина складають протокольну частину «Висновку експерта», 
підписується експертом з правом проведення судово-медичної експертизи 
за спеціальністю «Судово-медична експертиза». Підсумки судово-
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медичної експертизи складаються на підставі фактичних даних, 
отриманих у процесі проведення експертизи та аналізу обставин справи, є 
науково обґрунтованою думкою експерта, сформульованою на підставі 
результатів виконаної експертиза, також підписується експертом з правом 
проведення судово-медичної експертизи за спеціальністю «Судово-
медична експертиза» (п.3.6, 3.7 Інструкції). Слід зауважити, що після 
набуття чинності вищезазначених змін призначення судово-медичної 
експертизи померлих з 16 березня 2018 року проводиться виключно за 
ухвалою слідчого судді (суду) призвело до виникнення деяких складнощів 
в практичній роботі, незважаючи на те, що ще 28.11.2012 відповідно до 
статті 238 КПК, ст.71, ст.72 «Основ законодавства України про охорону 
здоров’я» був затверджений Наказ «Про затвердження порядку взаємодії 
між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони 
здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті 
людини» з метою врегулювання порядку взаємодії при встановленні факту 
смерті людини та приведення нормативно-правових актів до вимог 
законодавства України, який втратив чинність в 2017 році, після набуття 
чинності Наказу за № 807/1193/279 від 29.09.2017 (надалі Наказ) [4].  
В п. 5 розділу ІV Наказу зазначено, для проведення судово-медичної 
експертизи обов’язково направляють трупи (частини трупів) людей: з 
ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть; смерть яких 
настала раптово або при нез’ясованих обставинах;смерть яких настала 
поза місцем їхнього проживання; особу яких не встановлено. Згідно із 
пунктом 3 розділу ІІ Наказу «Про затвердження …» у разі смерті людини 
за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на 
таку на місце події виїжджає лікар чи фельдшер закладу охорони здоров’я, 
який констатує факт смерті, проводить огляд трупа, за результатами якого 
інформує органи Нацполіції та адміністрацію закладу охорони здоров’я 
про можливість встановлення причини смерті без патологоанатомічного 
розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть. В пункті 2 розділу III 
зазначено, що працівники бюро судово-медичної експертизи проводять 
розтин трупа впродовж доби з моменту його надходження до бюро; 
протягом трьох діб слідчому або прокурору, який направив труп для 
проведення експертизи, копію лікарського свідоцтва про смерть; 
проводять судово-медичну експертизу трупа у строк не більше одного 
місяця. 

Таким чином, враховуючи всі зміни до КПК України, інших 
нормативних документів, наказів, деякі непорозуміння були усунені і 
відповідно, надані роз’яснення щодо обов’язкових випадків проведення 
судово-медичної експертизи. Але, враховуючи те, що після затвердження 
у 1995 році Наказу № 6, який регламентує діяльність судово-медичної 
служби в Україні, відбулися значні зміни як в процесуальних кодексах 
України, так i в Законі України «Про судову експертизу», існує 
необхідність приведення у відповідність до чинного законодавства наказ 
MO3 України від 17 січня 1995 року № 6 «Про розвиток та вдосконалення 
судово-медичної служби Украіни» (зі змінами). 
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підходу у криміналістиці. Виокремлено основні періоди його становлення, 
визначено передумови появи поняття «технологія», а також простежено шлях його 
подальшого розвитку в системі понятійно-категоріального апарату. 
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приоритетным направлениям развития науки. 

Ключевые слова: криминалистическая технология, технологический подход, 
исторический аспект, понятийно-категориальный аппарат.  



41 

 
Annotation. The historical aspect of the introduction of the technological campaign 

in criminalistics is investigated. The main periods of its formation are identified, the 
prerequisites for the emergence of the concept of "technology" are defined, and the path 
of its further development in the system of the conceptual-categorial apparatus is traced. 
The historical conditionality of the technological approach in criminalistics is 
substantiated, the emergence of which corresponds to general laws and priority directions 
of the development of science. 

Key words: forensic technology, technological approach, historical aspect, 
conceptual-categorical apparatus. 

 
Технологічний підхід у криміналістиці має довготривалу передісторію 

становлення та розвитку, що виокремлюється певними етапами та 
стадіями, формування яких обумовлене загальним історичним процесом 
розвитку наукового знання. Дослідження загальних закономірностей 
розвитку поняття «технологія» в різних сферах наукових знань, на певних 
історичних етапах дозволяє відтворити послідовність його розвитку та 
сучасне розуміння в юридичній сфері, зокрема в системі криміналістичної 
науки. Досить поширеними в сучасній юридичній літературі є такі 
визначення: «правові технології», «юридичні технології», «законодавчі 
технології», «виборчі технології», «технологія управління» тощо [1, с. 5-
11; 2, с. 16-20; 3, с. 39-40; 4, с. 55-62].  

У системі криміналістичних знань становлення поняття «технологія» 
має певну передісторію. Виникнувши порівняно недавно у вигляді чітко 
сформованого поняття, поняття «технологія» фактично існувало на ранніх 
етапах розвитку криміналістичної науки. Можливо виокремити три 
основних періоди його становлення: передумови формування 
криміналістичної технології, виникнення поняття «технологія» та 
подальший розвиток у криміналістичній науці.  

Так, передумовами виникнення поняття «технологія» в криміналістичній 
науці було досить широке застосування в 30-х роках минулого століття поняття 
«техніка» в широкому значені щодо здійснення певної діяльності. Певне 
заміщення понять відповідало загальному уявленню про семантичне значення 
поняття «техніка» в його процедурному аспекті та знайшло своє відображення 
і в криміналістиці. Зокрема, В. І. Громов зазначає щодо наукової техніки 
розслідування: «До цього часу, говорячи про технічні прийоми розслідування 
злочинів, ми застосовували слово «техніка» в побутовому значені цього слова. 
Під технікою взагалі розуміються правила застосування будь-яких знань до 
справи або практики» [5, с. 254]. Слід зважати на підкреслену автором 
необхідність з’ясування сутності поняття «техніка» не тільки в повсякденному 
вживанні, але й застосування у спеціальній сфері щодо певних процедур. Отже, 
застосування технології, проте в первісному технічному розумінні, питання не 
нове в криміналістиці.  

У праці під назвою «Техніка та методика розслідування злочинів» за 
редакцією М. С. Строговича містяться основні елементи системи 
криміналістики, техніка якої «вивчає способи застосування до 
розслідування злочинів досягнень природних наук» [6, с. 4]. Разом із тим 
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поняття «техніка» застосовується й у більш широкому значенні щодо 
здійснення певної діяльності, зокрема підвищення ефективності 
розслідування, у зв’язку з чим, на думку авторів, необхідно «оволодіти 
технікою розслідування» (С. А. Голунський, Г. К. Рогінський) [6, с. 2]. 
Попри широке застосування поняття «техніка» в науковій літературі, 
передумовою формування криміналістичної технології є застосування 
правил щодо оптимального провадження процесу розслідування [7, с. 350-
351; 8, с. 109]. Наведені положення є спробами впорядкувати процес 
розслідування злочинів, що містять ознаки його технологізації. Аналіз 
першоджерел свідчить про фактичне зародження технологічного підходу 
вже на ранніх етапах розвитку криміналістичної науки. Застосування 
авторами того часу різноманітних понять функціональної спрямованості 
необхідно розцінювати як початкові спроби технологізувати процес 
розслідування. Відсутність чітко сформованого поняття зумовлена перш 
за все загальним уявленням щодо семантичного значення окремих 
термінів того часу, що неодмінно знайшло своє відображення і в системі 
понять криміналістичної науки.  

Виникнення поняття «технологія» є окремим та одним із основних 
етапів його становлення в криміналістичній науці, що пов’язано з 
експертною діяльністю, яка цілком обґрунтовано, враховуючи специфіку 
її проведення, пов’язану із застосуванням спеціальних технічних засобів.  

Так, уперше поняття «технологія» згадується 1956 року в праці 
А. І. Вінберга, який, досліджуючи особливості експертного експерименту, 
вказує на його особливу значимість, у зв’язку з чим пропонує виокремити 
спеціальний розділ у висновку експерта із зазначенням «технології» 
процесу фіксації експерименту [9, с. 70-71]. Разом із тим досить 
поширеним у системі експертних досліджень залишається ототожнення 
понять «технологія» та «техніка». У навчально-методичній літературі 60-
х років визначається, зокрема, «техніка криміналістичного дослідження 
речових доказів», «методика та техніка експертного огляду» тощо [10, с. 
10]. Зі змісту наведених тез очевидним є процедурний характер, що 
позбавлений будь-якого інструментального змісту визначення суто 
технічних засобів. Значно пізніше стало використовуватись поняття 
«експертна технологія», що запровадили й обґрунтували М. Я. Сегай і В. 
К. Стринжа [11, с. 3-7]. Проте на той час поняття «експертна технологія» 
так і не стало затребуваним у практиці експертної діяльності. Своє 
визначення та розвиток поняття «експертна технологія» отримало значно 
пізніше. Подальше поширення поняття «технологія» в криміналістиці 
спостерігається щодо процесу розслідування злочинів.  

Вперше Г. А. Густов застосував поняття «технологія розслідування» 
1972 року, зокрема визначив типові пошукові системи, які «відображають 
технологію розслідування, що можливо вважати керівництвом до 
розслідування злочинів та надати їм форму стислих вказівок» [12, с. 30]. 
Застосування поняття «технологія» у визначеній інтерпретації не є 
випадковим, адже знайшло своє широке застосування й у наступних 
роботах автора [13, с. 122]. Подальше поширення поняття «технологія» 
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спостерігається щодо досліджень структури злочинної діяльності. 
Зокрема, А. В. Дулов наголошує на необхідності вивчення розкрадання в 
технологічному, організаційному та психологічному плані [14, с. 47].  

Дослідження послідовності запровадження нового для криміналістики 
поняття цілком узгоджується з її предметними дослідженнями на різних 
етапах історичного розвитку. Розуміння подвійної природи 
криміналістики щодо використання даних природних та технічних наук 
обумовило первісне застосування поняття «технологія» саме у сфері 
експертної діяльності. Первісне ототожнення понять «техніка» та 
«технологія» відобразилося на їх розумінні й у системі спеціальної 
діяльності. Формальна диференціація понять того часу не позбавила 
технологію суто технічного змісту, чим і обумовлене первинне його 
розуміння у зв’язку із застосуванням спеціальних технічних засобів. 
Подальше його поширення щодо процесу розслідування є не випадковим, 
що пов’язано з активним розвитком криміналістичної науки, зокрема її 
методичних положень. Поступове накопичення теоретичних знань та 
практичних навичок щодо процесу розслідування спонукало розвиток не 
тільки загальних положень криміналістичної методики, але й 
удосконалення окремих методик. В умовах поступового зросту 
злочинності в 70 – 80-х роках минулого століття значна увага приділялася 
діяльності з розслідування та розкриття злочинів, зокрема щодо її 
організаційних основ. Потребою слідчої практики став розвиток 
методичних положень у напрямі їх ефективного впровадження. Попри це 
в науковій літературі дедалі частіше наголошувалось на необхідності 
розробки не тільки загальнотеоретичних положень, спрямованих на 
безпосередній процес розслідування, але й дослідження злочинної 
діяльності з позицій технологічного підходу. Поява наукового інтересу 
обумовлена в першу чергу дослідженнями злочинної діяльності як об’єкта 
криміналістичної науки. Визначений етап став віховим для формування 
сучасного розуміння технології та її подальшого впровадження в 
криміналістику.  

Застосування технологічного підходу до процесу розслідування та 
дослідження злочинної діяльності є велінням часу. Разом із тим слід 
зазначити, що розвиток криміналістичних технологій не є надбанням 
певного кола науковців на сучасному етапі розвитку криміналістичної 
науки. Фактично існуючи з моменту становлення наукового знання у 
вигляді певних технік, правил та схем, поняття «технологія» 
застосовувалось скоріше інтуїтивно, а отже, не було науково осмислене та 
цілеспрямовано досліджене. Разом із тим невірним було б розуміти 
пристосування «нового» визначення до вже існуючих, сформованих та 
науково обґрунтованих організаційно-управлінських та інформаційно-
пізнавальних процесів, адже саме їх якісними змінами зумовлено 
становлення та подальший розвиток технологічного підходу в 
криміналістичній науці.   
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 
 

Анотація. дослідження технічного стану рухомого складу дозволяє не лише 
встановити причини залізнично-транспортної пригоди, а й граничні значення 
параметрів його технічного стану, при яких виникає загроза безпеці руху. 

Таке дослідження є достатньо складними і вимагає застосування 
різноманітних теоретичних та емпіричних методів. Його слід проводити так, щоб 
не пропустити якої-небудь відмови, дефекту, а також при демонтажі і розбиранні 
окремих елементів – убезпечити пошкодження або нанесення додаткових 
пошкоджень, які, в свою чергу, унеможливили б виконання подальших 
досліджень. 

Ключові слова: методи дослідження, технічний стан, рухомий склад, дефект. 
 
Annotation. тhe study of technical condition of rolling stock allows not only to 

establish the causes of the railway accident, but also the limiting values of the parameters 
of its technical condition, in which there is a threat to traffic safety. 

Such a study is quite complex and requires the use of various theoretical and 
empirical methods. It should be carried out so as not to miss any failure, defect, as well 
as when disassembling individual elements – to exclude damage or additional damage, 
which, in turn, would make further research impossible. 

Key words: research methods, technical condition, rolling stock, defect. 
 
Аннотация. исследование технического состояния подвижного 

состава позволяет не только установить причины железнодорожно-
транспортного происшествия, но и предельные значения параметров его 
технического состояния, при которых возникает угроза безопасности 
движения. 

Такое исследование является достаточно сложным и требует 
применения различных теоретических и эмпирических методов. Его 
следует проводить так, чтобы не пропустить какой-либо отказа, дефекта, а 
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также при демонтаже и разборке отдельных элементов – обезопасить 
повреждения или нанесения дополнительных повреждений, которые, в 
свою очередь, сделали бы выполнение дальнейших исследований 
невозможным. 

Ключевые слова: методы исследования, техническое состояние, 
подвижной состав, дефект 

 
Встановлення технічного стану рухомого складу являється складною 

діагностичною та ідентифікаційною задачею. Вона вимагає аналізу 
широкої бази нормативних документів, що діють на залізницях України, 
проведення вимірювань параметрів рухомого складу, складних 
розрахунків, встановлення походження несправностей рухомого складу 
[1]. 

Тому при виконанні експертиз з дослідження технічного стану 
рухомого складу використовуються як теоретичні, так і емпіричні методи 
дослідження. 

Основними критеріями оцінки (діагностичними параметрами) 
технічного стану систем і елементів рухомого складу є технічні параметри, 
які обумовлені Правилами технічної експлуатації, інструкціями, наказами, 
нормами, ГОСТами, ДСТУ, технічними умовами, кресленнями та ін. 

До теоретичних методів, які застосовуються при дослідженні 
технічного стану рухомого складу, належать: аналіз, синтез, індукція і 
дедукція, логіка та порівняння (порівняльно-зіставний метод), 
моделювання, гіпотеза, системний підхід та системний аналіз. 

Зупинимося на деяких з даних методів. 
Аналіз – метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета 

за допомогою уявного або практичного розчленування його на складові 
елементи (частини об’єкта, його ознаки, властивості, відношення). Кожна 
із виділених частин аналізується окремо у межах єдиного цілого. 
Наприклад, аналіз впливу параметрів фрикційного клина візка на динаміку 
вагона в цілому. 

Синтез – метод вивчення об’єкта у його цілісності, у єдиному і 
взаємному зв’язку його частин. У процесі виконання досліджень синтез 
пов’язаний з аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини предмета, 
розчленованого у процесі аналізу, встановити їх зв’язок і пізнати предмет 
як єдине ціле (наприклад вплив технічного стану вагона на настання 
залізнично-транспортної пригоди). 

Логічні – ґрунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі 
дослідження. Використовують їх у поєднанні з іншими науково-
дослідними процедурами. 

Порівняльно-зіставлювальні – передбачають порівняння і зіставлення 
об’єкта з його аналогом, затвердженими зразками, нормативно-правовими 
актами для виявлення відхилень від них. Порівняльно-зіставлювальні 
процедури широко використовують разом з іншими методами і особливо 
важливу роль вони відіграють при дослідженні документів. 
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Моделювання – це універсальний метод наукового пізнання, що 
базується на побудові, дослідженні та використанні моделей об’єктів і 
явищ. Найбільш поширеним його різновидом є математичне моделювання.  

До емпіричних методів дослідження, які використовуються при 
встановлені технічного стану рухомого складу належать: візуальний 
огляд, функційне випробування, по елементне дослідження з 
застосуванням необхідного вимірювального обладнання, трасологічні та 
металографічні дослідження. Кожен з цих методів має свою специфіку і 
призначений для вирішення певних завдань. 

У всіх випадках, незалежно від об’єкта, дослідження технічного стану 
рухомого складу повинно починати з ретельного візуального дослідження. 

Такі дослідження дозволяють за зовнішніми ознаками встановити стан 
структурних елементів об’єкта, наявність (відсутність) відхилень від його 
нормального стану. Візуальний огляд дозволяє виявити різного роду 
пошкодження: деформації, вигини, вм’ятини, подряпини, тріщини, 
розриви, цілісність деталей, відсутність тих або інших деталей, інші 
несправності, пов’язані з тривалою неправильною експлуатацією одиниці 
рухомого складу. 

Візуальні дослідження також дають можливість отримати попередню 
загальну інформацію про стан об’єкта дослідження, а в деяких випадках і 
уточнити частину даних, що характеризують залізнично-транспортну 
пригоду (встановити колесо, що вкотилося першим, особливість контакту 
деталей одиниці рухомого складу і тому подібне), а також встановити 
можливість проведення вимірювань необхідних параметрів в повному 
обсязі. 

Функціональне випробування органів управління систем і виконавчих 
органів на місці у поєднанні з даними візуальних досліджень дозволяють 
слідчому за допомогою експерта вирішити питання про подальший обсяг 
технічних досліджень, необхідності призначення виконання тих або інших 
експертиз (наприклад, транспортно-трасологічної) і подальший напрям 
розслідування залізнично-транспортної пригоди [2]. До таких 
випробувань можна віднести ходові випробування та гальмівні. 

Такі випробування проводяться найчастіше тоді, коли при 
візуальному огляді не можна виявити механічні ушкодження дефекти, що 
б свідчили про зниження працездатності або відмову робочих систем. 

Результати даних випробувань можуть вказати на необхідність 
проведення трасологічних та металографічних досліджень. 

Часто в комплексі з трасологічними та металографічними 
дослідженнями, або ж самостійно, виконується поелементне дослідження 
(поглиблене) рухомого складу [2]. 

Зазвичай поелементне дослідження рухомого складу виконується з 
застосуванням необхідного вимірювального обладнання при демонтажу 
даних деталей з рухомого складу. Після демонтажу та обмірі деталей 
проводиться зіставлення вихідних параметрів деталей ТЗ (розміри, знос) із 
значеннями параметрів, які були вибрані як критерії оцінки при 
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дослідженні технічного стану. Після цього робиться висновок про їх 
справний, несправний працездатний або непрацездатний стан. 

Визначення числового значення певної величини технічного 
параметра одиниці рухомого складу, зазвичай, виконується за допомогою 
одиниць виміру, системи фіксації кількісних характеристик 
досліджуваного об’єкта.  

Крім цього, окремі агрегати і апарати систем одиниць рухомого складу 
можна перевірити на спеціальних стендах, які дозволяють в досить 
широких межах змінювати величину вхідного параметра і виміряти 
величину вихідного параметра. Однак таке обладнання, як правило, 
відсутні у експертних установах. Тому експерт має право клопотати перед 
судом про проведення випробувань на необхыдному обладнанні за його 
участі і надання йому результатів цих випробувань.  

Слід зазначити, що тактика пошуку несправностей значною мірою 
залежить від стану об’єкта дослідження, який встановлюється в процесі 
виконання експертизи. 

Перевірка технічного стану систем і пошук несправностей ведеться 
послідовно: візуальний огляд, поелементне (поглиблене) дослідження та 
(або) перевірка на функціонування. Якщо в процесі проведення 
дослідження буде встановлено, що всі системи об’єкта справні, то 
дослідження закінчується на цьому етапі. У випадку виявлення 
несправностей додатково може виконуватися перевірка об’єкта 
дослідження на стенді, ходові випробування, трасологічні та 
металографічні дослідження. 

Слід пам’ятати, що дослідження технічного стану систем та їх 
елементів повинні проводитися так, щоб унеможливити пошкодження або 
нанесення додаткових пошкоджень, не виявлення якої-небудь відмови при 
проведенні перевірки на функціонування або ходових випробувань, а 
також при демонтажі і розбиранні окремих елементів. 
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ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ У ВИПАДКУ 

НАСТАННЯ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД 
 

THE MAIN DIFFICULTIES THAT ARISE IN THE STUDY OF THE 
TECHNICAL CONDITION OF THE ROLLING STOCK IN THE 

EVENT OF A RAILWAY ACCIDENT 
 

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В 

СЛУЧАЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ 
 

Анотація. встановлення технічного стану рухомого складу є достатньо 
складним завданням з огляду на значну кількість чинників, що можуть сприяти 
виникненню залізнично-транспортної пригоди та неповноту інформації, яка 
характеризує різноманітні причини або їх збіг стосовно деяких з них. 

Подолання труднощів при дослідженні технічного стану рухомого складу має 
велике значення, оскільки дозволить найбільш точно встановити безпосередню 
технічну причину та послідовність проміжних причин, що призвели до залізнично-
транспортної пригоди (наприклад до сходу рухомого складу з рейок). В іншому 
випадку встановити причину пригоди буде майже неможливо. 

Ключові слова: технічний стан, рухомий склад, залізнично-транспортна 
пригода, схід рухомого складу з рейок. 

 
Annotation. еstablishing the technical condition of the rolling stock is a rather 

difficult task, given the significant number of factors that can contribute to the occurrence 
of a railway accident and the incompleteness of information characterizing various causes 
or their coincidence for some of them. 
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Overcoming difficulties in the study of the technical condition of rolling stock is of 
great importance, since it will make it possible to more accurately establish the direct 
technical cause and sequence of intermediate causes that led to a railway accident (for 
example, rolling stock derailment). Otherwise, it will be almost impossible to establish 
the cause of the incident. 

Key words: technical condition, rolling stock, railway accident, rolling stock 
derailment. 

 
Аннотация. установление технического состояния подвижного состава 

является достаточно сложной задачей, учитывая значительное количество 
факторов, которые могут способствовать возникновению железнодорожно-
транспортного происшествия и неполноту информации, характеризующей 
различные причины или их совпадение по некоторым из них. 

Преодоление трудностей при исследовании технического состояния 
подвижного состава имеет большое значение, поскольку позволит более точно 
установить непосредственную техническую причину и последовательность 
промежуточных причин, которые привели к железнодорожно-транспортного 
происшествия (например к схода подвижного состава с рельсов). В противном 
случае установить причину происшествия будет почти невозможно. 

Ключевые слова: техническое состояние, подвижной состав, 
железнодорожно-транспортное происшествие, сход подвижного состава с рельсов. 

 
При дослідженні залізнично-транспортних пригод часто виникають 

певні труднощі при встановленні технічного стану рухомого складу.  
У випадку виконання експертиз сходу рухомого складу з рейкової 

колії однією з причин цьому є те, що при настанні такої залізнично-
транспортної пригоди елементи складових одиниць рухомого складу 
зазнають значних силових впливів, внаслідок яких може відбуватися їх 
деформація, руйнування. Це призводить до неможливості встановлення 
відповідності значної кількості параметрів рухомого складу вимогам 
нормативних документів, частка впливу яких на розвиток механізму 
залізнично-транспортної пригоди могла бути значною. 

Також при дослідженні технічного стану рухомого складу у випадку 
його сходу з рейкової колії буває складно встановити походження 
несправностей елементів конструкції рухомого складу, оскільки вони 
могли бути невиявлені і відповідно не усунені при виконанні ремонту, або 
виникнути вже в міжремонтний період під час експлуатації. 

Одними із найскладніших для дослідження є випадки сходу рухомого 
складу з рейок, коли технічний стан їх елементів та рейкової колії за 
матеріалами, наданими на дослідження, не має відхилень від допустимих 
значень [1]. Причини сходу в таких випадках є «прихованими» і можуть 
бути обумовленні одночасним збігом низки чинників, які формують 
найбільш несприятливе (найгірше) поєднання обставин, що склалися. 

Також виникають труднощі при дослідженні технічного стану 
рухомого складу при настанні залізнично-транспортних пригод, 
пов’язаних із зломами елементів конструкції рухомого складу. 

Труднощі виникають, оскільки такі дослідження є комплексними та 
потребують застосування підходів механіки руйнування твердих тіл та ін. 
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Крім того, не можна беззастережно приймати всі злами елементів 
конструкції рухомого складу в якості причини катастрофи та аварії. Перш 
за все, необхідно визначити, чому могла виникнути надкритична сила, яка 
призвела до злому, оскільки він може бути як причиною сходу рухомого 
складу з рейок, так і утворитися в наслідком цього сходу. 

Трапляються випадки, коли руйнування елементів конструкції 
складових одиниць рухомого складу може ставатися в умовах, коли якісні 
показники металу, із якого виготовлена деталь, її геометричні параметри 
відповідають вимогам нормативних документів, і зусилля, що діють на 
елемент конструкції не перевищують граничного навантаження, яке ця 
деталь здатна витримати. 

Такі дослідження можуть бути утруднені чи взагалі не виконані через 
зумисне чи не умисне знищення інформації про причини руйнування, що 
міститься на поверхні злому, внаслідок некваліфікованих дій працівників 
слідчих органів та ін. 

Такими некваліфікованими діями у процесі огляду деталі може бути 
торкання пальцями поверхонь зломів чи протирання їх, з’єднання 
зруйнованих частин деталі, що завжди спричиняє пошкодження поверхні 
злому та може призвести до помилкових висновків при виконанні 
досліджень. 

Крім цього, зустрічаються випадки, коли є значна частка 
недостовірних відомостей, за якими неможливо встановити справжню 
причину залізнично-транспортної пригоди [2]. Тому прийнявши до 
виконання експертизу і детально ознайомившись з матеріалами, експерт, 
як правило, повинен виконати великий обсяг підготовчої роботи, яка 
обов’язково включала би процес верифікації всієї наявної в документах 
інформації та розділення її на технічно спроможну і помилкову. В процесі 
дослідження використовується тільки інформація, яка містить в собі 
достовірні або технічно спроможні дані, необхідні для вирішення 
поставлених перед експертом завдань. 

Отже, з вищенаведеного випливає, що подолання зазначених 
труднощів при дослідженні технічного стану рухомого складу є важливим 
фактором підвищення достовірності експертних висновків при 
дослідженні обставин виникнення та розвитку залізнично-транспортних 
пригод. 
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Анотація. У тезах розглядаються проблеми оцінки висновку експерта у 

кримінальному провадженні, обумовлені неодноразовою зміною протягом 
останніх років порядку призначення експертизи у кримінальному провадженні.  
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Annotation. The thesis deals with the problems of evaluating the expert’s opinion 

in criminal proceedings, caused by the repeated change in the last years of the procedure 
for the appointment of the expert in criminal proceedings. 

Key words: expert opinion, evaluation of expert opinion, appointment of 
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Аннотация. В тезисах рассматриваются проблемы оценки заключения 

эксперта в уголовном производстве, обусловленные неоднократной сменой в 
течение последних лет порядка назначения экспертизы в уголовном производстве. 

Ключевые слова: заключение эксперта, оценка заключения эксперта, 
назначение экспертизы. 

 
Відповідно до ч.2 ст.84 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК) у кримінальному провадженні джерелами доказів є 
показання, речові докази, документи і висновки експертів. Визначена 
законом послідовність даних видів джерел доказів не означає якоїсь 
переваги в процесі доказування одних з них над іншими, оскільки це 
логічно випливає з норми, що жоден доказ не має наперед встановленої 
сили (ч.2 ст.94 КПК). Це правило стосується і кожного їх виду, зокрема, 
висновків експерта, доказове значення яких ґрунтується на багатьох 
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чинниках і не завжди залежність від кількості залучених експертів, рівня 
їх кваліфікації та авторитету в певній сфері знань.  

Відомо, коли щодо одного й того ж предмета проведено декілька 
експертиз, суд повинен дати оцінку кожному висновку з точки зору 
всебічності, повноти й об’єктивності експертного дослідження [1, с.444]. 

Оцінка висновку експерта включає й етап призначення експертизи. У 
цьому сенсі особливого значення набуває наукове дослідження саме цього 
аспекту, оскільки внаслідок порушення порядку призначення експертизи 
стають недопустимими доказами її результати, а цей порядок останнім 
часом був по-різному врегульований КПК. За зміною процесуальної 
форми призначення експертизи у кримінальному провадженні можна 
очікувати неоднозначний підхід юристів у можливостях використання 
призначених за різним порядком експертиз, не виключаються й певні 
помилки під час оцінки їх результатів. 

Використанню висновків експертів у кримінальному провадженні 
приділяли увагу Ю. П. Аленін, Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, А. Ф. Волобуєв, 
В. І. Галаган, В. П. Колмаков, М. В. Костицький, Н. І. Клименко, 
М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, М. В. Салтевський, 
М. Я. Сегай, С. М. Стахівський, В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило 
та інші вчені. Проте, нез’ясованими залишаються окремі питання через те, що 
результати їх досліджень не враховують останні зміни у законодавстві. Тому 
зараз для ефективного використання висновків експертів у кримінальному 
провадженні стає необхідним оновлення досліджень щодо суті їх оцінки. 

Висновок експерта як документ, який оформлюється у відповідності 
до певних правил і має власні реквізити, є джерелом доказів. Про нього 
неодноразово згадує Закон «Про судову експертизу», в якому визначено, 
що його надання є метою судової експертизи, йдеться про його 
правильність, обґрунтованість, об’єктивність, письмову форму (ст.1, ч.1 
ст.4, п.1 ч.1 ст.12). 

КПК вказує, що 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 (ч.1 ст.101). У ньому повинно бути зазначено: 1) коли, де, 
ким … та на якій підставі була проведена експертиза; 2) місце і час її 
проведення; 3) хто був присутній при її проведенні; 4) перелік питань, що 
були поставлені експертові; 5) опис отриманих експертом матеріалів та які 
матеріали були використані; 6) докладний опис проведених досліджень, 
застосовані методи, отримані результати та їх експертна оцінка; 
7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання, та що його 
попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок і 
відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 
обов’язків, виявлені при проведенні експертизи відомості, які мають 
значення для кримінального провадження і з приводу яких не ставилися 
питання, якщо експерт вирішив скористатися правом зазначити про них у 
висновку. Висновок підписується експертом (ст.102 КПК). 
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При цьому, зміст оцінки цього джерела доказів полягає у визначенні 
його допустимості для використання у кримінальному провадженні та 
повноти і достовірності викладених у ньому відомостей. Оцінка кожного 
висновку експерта є обов’язковою. Її результати знаходять відображення 
у процесуальних документах (постановах, ухвалах, вироках, клопотаннях, 
скаргах тощо). 

Для оцінки його допустимості треба з’ясувати таке питання: Чи не 
було допущено порушень вимог закону в процесі формування висновку 
експерта. Цей процес починається з аналізу порядку прийняття рішення 
про призначення експертизи і залучення для її проведення експерта. 

До 15 березня 2018 р., коли на підставі пп.17 п.7 §1, п.4 §2 розд.4, п.1 
розд.6 Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 
3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII були введенні в дію нові редакції ст.ст.242, 
243, 244 КПК, які визначають підстави для проведення експертизи, 
порядок залучення експерта і розгляду слідчим суддею клопотання про 
проведення експертизи, висновок експерта у кримінальному провадженні 
являв собою представлені у передбаченій законом письмовій формі 
відповіді на питання, вирішення яких було поставлене перед експертом 
уповноваженим судовим органом або сторонами цього провадження. 

Проте, після того, як з трьох частин первинної редакції ст. 243 КПК 
залишилася одна, згідно якої: «1. Експерт залучається за наявності підстав для 
проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за 
клопотанням сторони кримінального провадження», з’явилися підстави для 
неоднозначного ставлення до розуміння змісту поняття висновку експерта. 
Тоді відбулася зміна процесуальної форми призначення експертизи, у зв’язку 
з чим висновки експертів поділилися на ті, що оформлені за результатами 
експертиз, призначених за попереднім порядком без участі слідчого судді, 
суду, і ті, що оформлені внаслідок виконання відповідної ухвали слідчого 
судді, суду. При цьому, відбулася не лише класифікація висновків експертів 
за суб’єктом, а й за порядком їх призначення, оскільки у період з 15 березня 
2018 р. до 17 жовтня 2019 р., коли набрав чинності Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих 
положень кримінального процесуального законодавства» від 4 жовтня 2019 р. 
№187-IX і яким редакції статей 242-244 КПК були знову змінені, паралельно 
застосовувалися як порядок, за яким експертизу вправі була призначати 
сторона, так і той, який дозволяв це робити винятково слідчому судді, суду. 
Все тоді залежало від того коли були внесені відомості про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), 
до 15 березня 2018 р. чи після, оскільки зміни до ст.243 КПК (у тій редакції) 
не мали зворотної дії в часі та застосовувалися до проваджень, що внесені в 
ЄРДР після введення в дію цих змін (п.4 §2 розд.4 Закону № 2147-VIII). 

Таким чином, за результатами проведення призначених у період з 
15 березня 2018 р. до 17 жовтня 2019 р. експертиз у провадженнях, 
відомості про які були внесені в ЄРДР після 15 березня 2018 р., висновок 
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експерта являтиме собою представлені у передбаченій законом письмовій 
формі висновки з питань, поставлених перед ним слідчим суддею або 
судом. 

У таких провадженнях до 17 жовтня 2019 р. сторони могли лише 
ініціювати проведення експертиз шляхом подачі до зазначених судових 
органів відповідних клопотань та участі в їх розгляді із висловленням 
свого ставлення щодо залучення експертів та кола і змісту питань, які 
необхідно розв’язати за результатами експертного дослідження. Інший 
порядок призначення експертиз у таких провадженнях суперечить діючим 
на той час нормам закону, і в силу положень ст.86, ч.1, п.1 ч.2, п.2 ч.3, ч.4 
ст.87 КПК, означатиме недопустимість використання висновку експерта 
як джерела доказів. 

Тотальний судовий контроль, який діяв у період з 15 березня 2018 р. 
до 17 жовтня 2019 р., суттєво обмежив права сторін на використання 
можливостей експертизи, взагалі позбавив цього права потерпілого, 
створив зайві перепони швидкому, повному і неупередженому 
розслідуванню та виконанню інших, визначених у ст.2 КПК завдань 
кримінального провадження. Більшість з цих обмежень вже скасовані. І 
дійсно, судовий контроль за призначенням експертизи доцільний тільки 
якщо її проведення пов’язано із примусовим залученням особи. Проте, 
відновлення для потерпілого тих можливостей, які він мав раніше (як це 
було, наприклад, за першої редакції ст.243 КПК), не відбулося. Тому зараз 
він не може скористатися своїми правами щодо збирання таких доказів і їх 
подання до слідчого, прокурора, суду, а положення п.3 ч.1 ст.56, ч.1 ст.93 
КПК залишилися правовими фікціями. 

Враховуючи Рекомендації R (85) 11 Комітету міністрів Ради Європи 
державам-членам стосовно положення потерпілого в межах 
кримінального права та кримінального процесу від 28 червня 1985 р., 
зокрема, що слід приділяти більше уваги потребам потерпілого, а також 
п.16 ст.1 Указу Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 
«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», який 
передбачає забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 
ефективних інституцій на всіх рівнях, у ч.1 ст. 242, ст. 243 та ст. 244 КПК 
бажано знайти місце потерпілому. 
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Annotation. The article deals with the process of news coverage on the 

implementation of forensic activities of research institutions of the Ministry of Justice of 
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networks. It is also considered possible ways of establishing communication between 
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Аннотация. в статье рассмотрен процесс освещения новостей о реализации 

судебно-экспертной деятельности научно-исследовательских учреждений 
Министерства юстиции Украины в средствах массовой информации. 
Проанализирована информационная активность организаций ‒ участников 
Европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI) в социальных сетях. 
Рассмотрены возможные пути налаживания коммуникации судебных экспертов с 
журналистами. 
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Условия современности активно ведут нас в эпоху информационного 

и более открытого мира. Новые подходы к общественным 
взаимоотношениям диктуют новые правила и ставят новые вопросы о 
возможности выполнения своих функций органами государственной 
власти, в частности, в сфере судебно-экспертной деятельности. 

На сегодняшний день судебно-экспертная деятельность охватывает 
почти все сферы жизни граждан, ее значение крайне важное в общей 
структуре исполнительной и судебной ветвях власти. 

Каким общество хочет видеть научно-исследовательское учреждение 
судебных экспертиз Украины? Статья 3 Закона Украины «О судебной 
экспертизе» говорит о том, что судебно-экспертная деятельность 
осуществляется на принципах законности, независимости, объективности 
и полноты исследования [2]. Соответствующее положение формирует 
представление в глазах граждан идеального судебного эксперта – это 
независимый, профессиональный, честный человек, образец, обладающий 
специальными знаниями и которому можно доверять в процессе 
установления правосудия. В свою очередь повышение уровня доверия 
граждан к судебным экспертам, работникам судебно-экспертных 
учреждений, формируется путем открытой и отлаженной коммуникации 
со СМИ и общественными организациями. 

Долгое время информационная работа внутри самой системы судебно-
экспертных учреждений Министерства юстиции Украины велась 
достаточно разобщенными силами, находясь на периферии интересов 
судебной экспертизы. Работа со средствами массовой информации не 
была выделена, как принципиально важное направление деятельности. 
Информационная закрытость привела к определенная изолированность, 
привела к практической невозможности публично отстаивать свои 
интересы. Между судебно-экспертными учреждениями и журналистами 
часто возникают недоразумения, состоят настороженные, а порой и 
конфликтные отношения. Все это в конечном счете противоречит 
интересам общества, подрывает веру граждан в правосудие. 

Общество нуждается в информации о происходящих событиях, ведь 
больше всего людей пугает неизвестность. Если какое-то явление остается 
непонятным, оно дополняется домыслами и негативной информацией. 
Тысячи выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований, 
выводы которых помогают установить истину в резонансных делах, 
привлечь к ответственности виновных в преступлениях лиц, остаются вне 
поля зрения общества. В то же время, отдельные освещенные негативные 
моменты и проблемные аспекты приобретают широкую огласку. 

К сожалению, в некоторых средствах массовой информации 
сформировались негативные тенденции в освещении современного 
состояния украинской судебно-экспертной деятельности. Тематика 
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коррупции, подкупа, предоставления заведомо ложных заключений 
составляет почти половину от числа публикаций, содержащих разного 
рода критику и претензии в адрес судебных экспертов. При этом 
журналисты, часто находясь в парадигме правового нигилизма, 
злоупотребляют своими профессиональными правами, скрывают или 
фальсифицируют общественно значимые сведения, распространяют слухи 
под видом достоверных сообщений. Нередко в результате таких действий 
уменьшается авторитет правосудия и ставится под сомнение 
независимость работы судебных экспертов. Эта проблема имеет 
системный характер и требует системного подхода к ее решению. 

Для обеспечения гарантии доверия граждан к судебно-экспертной 
деятельности, нужно широко использовать коммуникационные 
технологии: телевидение, радио, прессу, отчеты и тому подобное. Именно 
средства массовой информации расставляют акценты, а отсутствие 
налаженной коммуникации затрудняет работу судебно-экспертных 
учреждений системы Министерства юстиции Украины, создает 
негативный имидж, провоцирует недоверие и агрессию граждан. В таких 
условиях налаживание действенной системы информирования граждан, 
создания коммуникационных механизмов и каналов для распространения 
информации о деятельности судебных экспертов становиться крайне 
важной задачей. 

Для её исполнения, прежде всего, необходимо найти правильную 
модель и пути реализации, а также определить субъект и объект. Массовые 
коммуникации – это общение больших социальных групп, в отличие от 
межличностного общения они отличаются использованием технических 
средств передачи информации [3]. 

На сегодня в структуре всех министерств Украины функционируют 
пресс-центры и пресс-службы, которые осуществляют информационное 
сопровождение руководства, освещение работы органа и формирование 
его имиджа. Так, например, основными задачами Управления 
информационной политики Министерства юстиции Украины, в состав 
которого входят отдел пресс-службы и отдел коммуникации с 
общественностью, являются: 

 формирование информационной политики Министерства и его 
территориальных органов на принципах открытости и прозрачности 
деятельности; 

 сопровождение работы официального сайта Министерства; 
 организация разъяснительной работы в средствах массовой 

информации по основным направлениям деятельности Министерства; 
 обеспечение взаимодействия Министерства с средствами 

массовой информации, сотрудничество с институтами гражданского 
общества, их вовлечение в процесс формирования и реализации 
государственной правовой политики. Штат работников вышеупомянутого 
Управления насчитывает восемь сотрудников включая руководство [4]. 

Научно-исследовательские учреждения судебных экспертиз 
Министерства юстиции Украины в информационной сфере несколько 
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отстают и не имеют надлежащего информационного обеспечения и 
соответствующих должностей для пресс-секретарей. 

Европейская сеть судебно-экспертных учреждений European Network of 
Forensic Science Institutes (ENFSI) имеет официальный организован Интернет-
ресурс http://enfsi.eu/, на котором освещает свою деятельность [1]. Страница 
содержит подразделы по истории создания и становления организации, новости 
о предстоящих и уже реализованных событиях, а также проекты долгосрочных 
инициатив. Особенностью информационного наполнения сайта является 
лаконичность материалов и краткость анонсов. Отмечается лишь актуальная 
информация о датах событий, их цель и рабочий план. Отдельный подраздел 
«Участники» сети содержит сведения о всех членах организации и их контакты. 
Стоит отметить, что в 64 из 68 представительств участников из 36 стран мира 
(94%) указанные ссылки на Интернет-ресурсы, в 53 участников (78%) указаны 
контакты представителей, которые отвечают за взаимодействие с 
общественными организациями и представителями средств массовой 
информации [1]. 

По состоянию на начало 2019 года, анализ интернет-страниц судебно-
экспертных организаций – участников ENFSI показывает, что среди 
различных каналов коммуникации преимущество имеют «Facebook» (45 
страниц) и «Twitter» (31 аккаунт). «YouTube» используют 28 участников, 
а «Instagram» только 3 пользователи. 

В Украине соответствующая практика только начала процесс 
становления. Среди восьми научно-исследовательских учреждений 
судебных экспертиз Министерства юстиции Украины только половина 
имеет собственные официальные Интернет-ресурсы, а именно: 

1. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз; 
2. Научно-исследовательский центр судебной экспертизы по вопросам 

интеллектуальной собственности; 
3. Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз; 
4. Харьковский научно-исследовательский институт судебных 

экспертиз. 
Страницы в самых популярных социальных сетях, таких, как 

«FaceBook», «YouTube», «Twitter», «Instagram» почти отсутствуют. Это 
обусловлено тем, что обязанности взаимодействия со СМИ возложены на 
штатных работников, как дополнительная нагрузка. При таких условиях 
снижается эффективность медиа-взаимодействия. Среди ключевых 
действий, способствующих налаживанию эффективной коммуникации со 
средствами массовой информации являются следующие шаги: 

 внедрение и реализация информационной стратегии и наличие 
должности пресс-секретаря, как самостоятельной единицы; 

 функционирование пресс-отделов, секторов, центров по 
стандартизированной модели; 

 расширение штата соответствующих подразделений; 
 создание мини-пресс-центров для проведения коммуникацион-

ных мероприятий; 
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 проведение информационной работы среди населения по 
деятельности судебных экспертов в целом и пресс-служб отдельных 
экспертных учреждений в частности; 

 проведение разъяснительной работы среди руководителей 
подразделений экспертных учреждений о необходимости 
коммуникационной работы; 

 налаживание коммуникации между пресс-службой и другими 
сотрудниками экспертных учреждений; 

 организация учебных программ для сотрудников пресс-служб 
совместно с другими работниками экспертных учреждений; 

 организация площадок для обмена опытом между украинскими 
пресс-службами экспертных учреждений и с зарубежными коллегами в 
соответствующей сфере; 

 внедрение программ взаимодействия судебно-экспертных 
учреждений и СМИ. 
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Аннотация. в статье рассмотрена суть судебно-экономической экспертизы и 
раскрыты вопросы организации надлежащего кадрового обеспечения экспертной 
деятельности в Украине, в частности проведения судебно-экономической 
экспертизы. 

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт, 
судебно-экономическая экспертиза, кадровое обеспечение, эксперт-экономист, 
квалификационные. 

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

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

Протидія злочинам у сфері економіки зумовлює зростаючу потребу у 
кваліфікованій допомозі з боку судових експертів та потребує підвищення 
вимог до якості їх підготовки. 

Таким чином, питання організації належного кадрового забезпечення 
експертної діяльності та постійне його вдосконалення, зокрема в частині 
проведення судово – економічної експертизи, є актуальним. 

Проблемами розроблення та вдосконалення правового забезпечення 
судово-експертної діяльності в Україні, зокрема питаннями 
процесуального статусу і підготовки експертів-економістів, займалося 
багато вітчизняних учених та експертів-практиків, серед яких:  
І. А. Волкова, М. Т. Білуха, А. А. Толкаченко, К. В. Харабет, Н. Д. 
Амаглобелі, В. В. Федчишина, Т. О. Крівцова та ін. 

Однак, незважаючи на досить широкий обсяг досліджень із даної 
теми, окремі питання й на сьогодні залишаються недостатньо 
опрацьованими. Зокрема, це стосується проблем кадрового забезпечення 
судово – економічної експертизи. 

Початком в дослідженні кадрового забезпечення судово-економічної 
експертизи в Україні є насамперед визначення категорії «судово-
економічна експертиза». У науковій літературі переважно йдеться про 
судово-бухгалтерську (судово-економічну) експертизу. Спираючись на 
результати попередньо проведених досліджень, слід зазначити, що серед 
науковців і практиків не існує єдиної позиції щодо трактування категорії 
«судово-економічна експертиза» (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Трактування категорії «судово-економічна експертиза» 

Автор Трактування категорії «судово – економічна 
експертиза»

І. А. Волкова
[3, с. 10] 

 

Судово-економічна експертиза – це 
дослідження фінансово-господарської 
діяльності суб’єкта господарювання, яке в 
межах чинного законодавства здійснюється 
особою, котра володіє спеціальними знаннями в 
галузі бухгалтерського обліку, з метою подання 
висновку стосовно кола питань, поставлених 
органами дізнання, попереднього слідства чи 
суду.

М.Т. Білуха
[2, с. 192] 

Судово-економічна експертиза – це наукове 
дослідження об’єктів і суб’єктів права, які 
вступили в юридичні відносини.

А. А. Толкаченко, К. В. 
Харабет, Н. Д. Амаглобелі 

[5, с. 190] 

Судово-економічна експертиза – це 
процесуальна діяльність спеціалістів, в галузі 
бухгалтерського обліку, що здійснюється по 
дорученню суб’єктів слідства чи суду 
дослідження різноманітних об’єктів, і наданні 
ним висновки по спеціальним питанням.

В. В. Федчишина [6, с. 39] Судово-економічна експертиза – процесуальна 
форма дослідження на основі спеціальних знань 
у різних сферах економіки, вирішує широке 
коло питань, що виникає під час розслідування 
економічних злочинів і судового розгляду таких 
правопорушень.

Т. О. Крівцова [4, с. 49] Під судово-економічною експертизою слід 
розуміти процесуальне дослідження, яке 
здійснюється через застосування спеціальних 
знань, навичок та вмінь судового експерта та 
дає змогу вирішувати питання, що ставляться 
перед ним органами дізнання, досудового 
слідства чи суду для вирішення кримінальної, 
цивільної, адміністративної справи чи 
господарських суперечок.

 
У чинному законодавстві України тлумачення сутності судово-

економічної експертизи відсутнє, що ще більше ускладнює її розуміння. У 
Законі України «Про судову експертизу» (редакція від 01.01.2019) 
висвітлено лише визначення судової експертизи, як 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. 

На мою думку, сутність судово-економічної експертизи полягає у 
дослідженні фінансово-господарської діяльності суб’єкта господа-
рювання. Таке дослідження здійснюється в межах чинного законодавства 
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особою, яка володіє спеціальними знаннями в галузі економіки, з метою 
надання висновку з відповідями стосовно кола питань, поставлених 
органами досудового розслідування або суду. 

Судово-експертна діяльність, яка здійснюється спеціальним 
суб’єктом, повинна відповідати професійним та кваліфікаційним вимогам. 
Серед них визначальними є володіння спеціальними знаннями в певній 
галузі, наявність відповідних компетенцій та їх використання при 
вирішенні завдань, які ставляться перед експертом слідчим або судом. 

Найважливіші вимоги, які пред’являються до експерта, це 
компетентність, об’єктивність і незалежність. 

Компетенція експерта-економіста, як суб’єкта судово-економічної 
експертизи, не обмежується знанням бухгалтерського обліку, фінансів та 
економіки. Він повинен володіти грунтовними знаннями в області права, а 
також в галузі, в якій працює безпосередньо підприємство. Якщо в процесі 
проведення експертизи буде встановлено, що у експерта відсутні або 
недостатні спеціальні знання та навики для проведення експертних дій у 
даній справі, то він визнається некомпетентним і повинен бути 
відсторонений від проведення експертизи. 

Об’єктивність висновків експерта з поставлених питань передбачає 
застосування ним в процесі проведення судової експертизи наукових 
методів дослідження та його неупередженість. 

При проведенні судової експертизи експерт має незалежний статус, 
він не може перебувати в будь-якій залежності від органу або особи, що 
призначили судову експертизу, сторін та інших осіб, зацікавлених в 
результатах висновку. Експерт дає висновок, базуючись на результатах 
власних досліджень у відповідності зі своїми спеціальними знаннями. 

Рівень професійної підготовки судового експерта повинен підлягати 
періодичній перевірці, метою якої є оцiнка професiйного рiвня фахiвцiв, 
якi залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у 
розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи.  

Система підготовки і навчання судових експертів – одна з 
найважливіших складових техніко-криміналістичного забезпечення 
правозастосовчої діяльності. Від ступеня компетентності суб’єктів 
застосування спеціальних знань багато в чому залежить її ефективність в 
цілому. 
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Поширення інформаційних технологій має і свій негативний аспект: це 
відкриває шлях до антисоціальної та злочинної поведінки. Комп’ютерні 
системи і мережі містять в собі нові, дуже досконалі та досить потужні 
можливості використання їх для вчинення невідомих раніше 
міждержавних правопорушень, а також для скоєння традиційних злочинів, 
але нетрадиційними засобами і технологіями. Аналіз слідчої і судової 
практики свідчить, що уже сьогодні фактично виникають нові загрози 
формування міждержавної (транскордонної, транснаціональної, 
трансконтинентальної, планетарної) кіберзлочинності.  

Починаючи з 1990 року нами вивчаються питання пов’язані з 
розвитком унікального феномена, відомого в усьому світі під назвою 
«кіберзлочинність». Це поняття включає всі протизаконні дії, при яких 
електронне опрацювання інформації було знаряддям їх скоєння або їх 
об’єктом. Таким чином у це коло проблем потрапили не тільки злочини, 
безпосередньо пов’язані з комп’ютерами, електронно-комунікаційними 
системами і мережами, але й такі, як шахрайство з платіжними картками, 
злочини у галузі телекомунікацій, незаконне використання банківської 
мережі електронних платежів, програмне "піратство", шахрайство з 
використанням ігрових автоматів та багато інших злочинів. До цієї групи 
також відносяться питання, пов’язані з використанням електронних 
доказів комп’ютерного походження, які використовуються при 
запобіганні і розслідуванні традиційних злочинів. 

Проведені дослідження засвідчують, що характерними рисами 
кіберзлочинності є: 

– як правило, це міждержавний (транскордонний, 
транснаціональний, трансконтинентальний, планетарний) характер 
злочину (виходить за межі кордонів однієї держави); 

– труднощі у визначені"місцезнаходження" злочину; 
– слабкі зв’язки між ланками в системі електронних доказів; 
– неможливість спостерігати і фіксувати електронні докази 

візуально; 
– широке використання злочинцями засобів шифрування електронної 

інформації. 
Сьогодні громадськість все більш цікавиться цими питаннями, 

оскільки кожний власник або користувач комп’ютера, комунікаційних 
мереж – це потенційний потерпілий, якого можуть очікувати значні збитки 
в разі скоєння кіберзлочину, особливо у приватному секторі, де можливі 
великі фінансові втрати. Кіберзлочинці за допомогою міжнародних 
комп’ютерних мереж та систем – широко розповсюджують свій 
кримінальний досвід, не звертаючи увагу на державні кордони, що вимагає 
відповідних кроків кооперації від поліцейських установ всіх країн світу 
протидіяти цим кіберзлочинам. Все це вимагає оперативного обміну 
інформацією про тенденції вчинення комп’ютерних злочинів. 

З розвитком глобальних електронних комп’ютерних мереж набула 
також поширення практика електронного промислового шпигунства. Саме 
тому, проблеми розробки систем захисту та збереження приватної, 
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державної, службової та комерційної таємниці набувають сьогодні 
особливого значення. Багато питань виникає у зв’язку з крадіжками 
різного роду послуг. Також інтернет широко використовують торгівці 
піратським програмним забезпеченням, порнографією, зброєю та 
наркотиками для вчинення власних злочинних дій, обміну інформацією, 
координації дій тощо. Електронні мережі, окрім всього, можуть стати 
об’єктом нападу кібершахраїв та кібертерористів. 

Розвиток наукових досягнень в новому тисячолітті засвідчує, що 
особливо небезпечним сьогодні є можливість використання кримінальними 
угрупуваннями електронного інтелекту в злочинних цілях. Засоби, методи і 
технології електронного інтелекту уже сьогодні несуть загрозу соціально-
комунікаційним системам і мережам. Зокрема, британські та американські 
вчені справедливо стверджують, що електронний інтелект в скорому 
майбутньому може стати небезпечною зброєю в руках кібершахраїв, 
кібертерористів та кіберзлочинців. Про ці загрози, виклики і небезпеки 
зазначено в опублікованому дослідженні The Malicious Use of Artificial 
Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation. Тому очевидно, що постає 
справедливе запитання так в чому ж саме полягає реальна загроза світові з 
боку електронного інтелекту і як цьому реально зарадити? 

Звіт, в якому висвітлюються реальні загрози електронного інтелекту 
для людства, був підготовлений групою з 26 провідних дослідників 
електронного інтелекту – відомих вчених Кембриджського, 
Оксфордського і Стенфордського університетів, а також експертів 
Electronic Frontier Foundation та Open AI та представників інших 
авторитетних дослідницьких відомств, установ і організацій. 

Справжня небезпека для електронної цивілізації полягає в тому, що 
сучасні можливості використання електронного інтелекту в освіті, науці і 
практиці стають більш могутніми, широкомаштабними і потужними. У 
зазначеному вище дослідженні визначаються три основні напрями, для 
яких існує найбільше викликів, ризиків, загроз і небезпек – це цифрова 
(електронна) безпека, фізичні об’єкти та політична сфера. 

Фахівці стверджують, що електронний інтелект, потрапивши в руки 
зловмисників, може фактично знизити, а інколи можливо і знищити 
реально створені захисні безпекові перешкоди, перепони для проведення 
руйнівних кракерських атак. 

Сучасні ноозасоби і ноотехнології електронного інтелекту можуть 
виявити критичні помилки і недоліки програмного забезпечення та 
швидко вибирати потенційних жертв для скоєння різного роду фінансових 
та економічних злочинів. Більше того, ноозасоби електронного інтелекту 
можуть сприяти використанню соціальної інженерії як методу кібератаки. 
Це обумовлено тим, що інформація отримана з інтернету про персональні 
дані певної людини може бути використана для автоматизованого 
створення шкідливих сайтів/посилань чи електронних повідомлень, на які, 
швидше за все, відповідатиме потенційна жертва, адже вони 
надходитимуть вірогідно від справжніх людей та імітуватимуть їхній 
стиль спілкування, – стверджують фахівці, які підготували даний звіт. 
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Більше того подальший розвиток і удосконалення ноозасобів 
електронного інтелекту, на думку авторів даного дослідження, може 
призвести до того, що переконливі чат-боти зможуть долучати людей до 
тривалих діалогів, таким чином збільшуючи рівень довіри до себе, або 
навіть набувати вигляду реальних людей у відеочаті. 

Іншою реальною небезпекою в кіберпросторі, яка з’являється на 
горизонті, це можливість кібератаки на фізичні об’єкти. Автори звіту 
справедливо попереджають, що ноозасоби електронного інтелекту можуть 
безперешкодно проникати як у системи безпілотних автомобілів, так і 
безпілотних літаків, поїздів, кораблів, реально управляти ними та 
призводити по спеціальному коду для розкрадання майна, ресурсів, 
коштів, але і до аварій та катастроф. Ще одним прикладом може бути 
використання «армій дронів», які за допомогою технології розпізнавання 
обличчя можуть вбивати людей, наголошується у дослідженні. Таким 
чином існує реальна загроза створення роботів-вбивць. 

У даному звіті також описується можливий сценарій, в якому робот-
прибиральник офісів на ім’я SweepBot, який оснащений бомбою, проникає у 
міністерство фінансів та «губиться» серед інших машин такого ж виробника. 
Причому робот-зловмисник спочатку поводить себе достатньо ввічливо і 
природньо – збирає сміття, підмітає коридори, доглядає за вікнами, аж поки 
програма для розпізнавання обличчя не зафіксує певну особу зацікавлену 
зловмисниками і не запустить відповідний пусковий механізм вибухового 
пристрою. Очевидно, що прихований вибуховий пристрій може вбивати не 
тільки розпізнану певну особу, але і спричиняти поранення працівників, які 
можуть випадково стояти неподалік. Таким чином, швидкий розвиток 
індустрії електронного інтелекту засвідчує, що сьогодні це уже не просто 
науково-фантастична літературна історія-передбачення, а уже дійсно 
створена реальність, тобто конкретна технологічна небезпека і загроза 
цивілізаційного розвитку. Очевидно, що це все зобов’язує відповідні установи 
кібербезпеки уже сьогодні приступити до розробки стратегії, тактики і 
мистецтва поведінки в таких ситуаціях. 

Сформулювати реальний подальший чіткий розвиток сценаріїв 
використання можливостей кіберпростору і електронного інтелекту в 
злочинних цілях сьогодні складно. Водночас, важливо уже сьогодні 
відповідним державним органам, освітнім та науковим установам 
приступити до розробки та реалізації на практиці наступних стратегічних 
кроків і прийняття управлінських тактичних рішень, а саме: 

– створити чітку і надійну безпекову міждержавну правову базу 
можливостей використання кіберпростору і електронного інтелекту в 
освітній, науковій і праксеологічній діяльності з метою запобігання і 
протидії можливим кіберзагрозам, викликам і небезпекам; 

– розробникам новітніх електронних ноозасобів, методів і технологій 
штучного інтелекту технологічно запобігти можливим загрозам неправомір-
ного використання електронного інтелекту в різних сферах життєдіяльності; 

– розробити впорядковану правову, організаційну і технологічну 
систему запобігання і протидії шкідливому використанню космічного 
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простору і електронного інтелекту як на національному, так і на 
міждержавному (світовому) рівнях. 
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Анотація. розглянуто експертну практику підготовки та оформлення 

матеріалів для проведення судової почеркознавчої експертизи та виявлено 
недоліки, що часто зустрічаються у наданих на дослідження матеріалах при 
проведенні судової почеркознавчої експертизи. 
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Annotation. Expert practice on preparation and registration of materials for forensic 

handwriting examination is considered and shortcomings are found, which is often found 
in the materials provided for the study of forensic handwriting examination. 

Key words: comparative samples, forensic handwriting examination, sampling. 
 
Аннотация. рассмотрена экспертная практика подготовки и оформления 

материалов для проведения судебной почерковедческой экспертизы, а также 
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выявлены недостатки, которые часто встречаются в предоставленных на 
исследование материалах для проведения судебной почерковедческой экспертизы. 

Ключевые слова: сравнительные образцы, судебная почерковедческая 
экспертиза, получение образцов. 

 
Узагальнення експертної практики свідчить про наявність суттєвих 

недоліків при підготовці та оформленні матеріалів для проведення судової 
почеркознавчої експертизи.  

Для проведення судової почеркознавчої експертизи рукописних 
записів та підписів надаються копії або технічні зображення документів. 
Однак судова почеркознавча експертиза проводиться виключно за 
оригіналами документів. 

Поширеним недоліком при призначенні експертизи є направлення 
матеріалів для проведення експертизи, у яких не вказано які саме 
документи підлягають дослідженню, в яких графах розташовані 
досліджувані рукописний запис або підпис, а також в яких документах 
містяться зразки почерку та підпису визначеної особи, які експерт міг би 
використовувати для порівняльного дослідження.  

Згідно чинного законодавства (ст. 69 КПК України, ст.53 ЦПК 
України), експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали 
для проведення експертизи. Віднесення документів до об’єктів 
дослідження, а також до зразків почерку та підписів певної особи виходить 
за межі повноважень експерта та відноситься виключно до компетенції 
органу (особи), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) 
експерта).  

Одним із найбільш поширених недоліків є недостатність наданих 
порівняльних матеріалів, як з точки зору якості, так і з точки зору 
кількості, недотримання вимог щодо відповідності наданих зразків 
досліджуваним документам за умовами виконання (аналогічний пишучий 
прилад, поза, освітлення і т. інше), не перевіряється достовірність 
порівняльних зразків шляхом їх співставлення між собою.  

У відповідності до п.1 частини 1 ст.13 Закону України «Про судову 
експертизу», експерту надано право подавати клопотання про надання 
додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом 
досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що 
стосуються предмета судової експертизи [1]. 

Орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) 
експерта), які ігнорують клопотання експертів про надання необхідних 
матеріалів та наполягають на проведенні експертизи за наданими 
матеріалами, свідомо ставлять експерта у ситуацію можливого допущення 
помилкових висновків або необхідності відмови від вирішення питання.  

Поширені ситуації, коли на адресу експертної установи у визначений 
термін не надходить відповіді від ініціатора дослідження про 
неможливість отримання додаткових порівняльних матеріалів або 
відомостей щодо умов виконання рукопису або підпису про які вказано в 
клопотанні експерта.  
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Неякісний порівняльний матеріал, як правило, зустрічається при 
призначенні судами судових почеркознавчих експертиз щодо дослідження 
підписів осіб похилого та старечого віку, у заповітах, договорах дарування 
й заявах про скасування заповітів. Це відображається в неспівставності 
зразків у порівнянні з досліджуваним підписом за транскрипцією, часом 
або умовами виконання й відсутності вільних та експериментальних 
зразків підписів ймовірної особи, а також у недостатній кількості вільних 
зразків підписів цієї особи.  

Під час підготовки матеріалів на експертизу досить часто не 
звертається увага на співставлення зразків з досліджуваним документом за 
часом виконання. Так, органом (особою), який (яка) призначив(ла) 
експертизу (залучив(ла) експерта) не вживаються заходи для того, щоб 
одержати вільні зразки почерку, виконані в той же період часу, що й 
досліджуваний документ, або виконані як до, так і після цього періоду 
протягом 5-10 років. 

В розпорядження експерта надаються порівняльні зразки почерку, які 
виконані із значним розривом у часі з досліджуваним документом, що у 
ряді випадків ускладнює або взагалі унеможливлює проведення 
дослідження.  

В документі, що є підставою для проведення експертизи, як правило, 
відсутні дані про обставини виконання досліджуваного документа, які б 
могли вплинути на почерк виконавця. Також не надаються відомості про 
вік, спеціальність, рівень письмової практики, захворюваннях, які 
впливають на почерк осіб, чиї зразки надаються на дослідження. 

Ці обставини важливо враховувати при визначенні причин наявності 
ознак незвичного виконання досліджуваного матеріалу, відокремлювання 
ідентифікаційних ознак від ознак, що виникли під впливом хвороби чи 
незвичного стану виконавця. 

Однією з умов можливості проведення судової почеркознавчої 
експертизи є співставність досліджуваного об’єкта і зразків за видом 
документа, його цільовому призначенню, способу виконання, матеріалу й 
умовам виконання тощо. Так при дослідженні рукописних записів або 
підписів в документах, які виконані на бланках встановленої форми, в 
якості вільних зразків надаються документи, які не відповідають за 
характером з досліджуваним (наприклад, у вигляді заяв на нелінованих 
аркушах, чорнових записів т.п.). При дослідженні цифрових записів інколи 
надаються зразки виконані у вигляді літерного письма. 

Існуюча методика проведення судово-почеркознавчих експертиз 
вимагає, щоб експерту для порівняльного дослідження повинні бути 
надані зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації (вільні, 
умовно-вільні та експериментальні). Вільні та експериментальні зразки 
буквеного тексту надаються не менше ніж на 15 аркушах [2]; цифрового 
тексту, надаються у вигляді записів однозначних і багатозначних чисел із 
супутніми їм буквеними записами, не менше ніж на 15 аркушах; записів 
«друкованими» буквами – не менш 15 сторінок стандартного формату. 
Вільні зразки підпису за можливістю слід надавати не менше ніж на 15 
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документах, експериментальні – не менше 5-8 аркушів, на кожному з яких 
повинно бути розміщено від 20 до 30 підписів [3]. 

Поширеним недоліком є порушення тактики відібрання 
експериментальних зразків. Суттєвим порушенням методики відібрання 
зразків почерку та підписів є надання особі від якої відбираються 
експериментальні зразки, можливості для відтворення почеркового 
об’єкту з досліджуваного документа, що робити категорично заборонено. 

При відібранні вільних та експериментальних зразків почерку та підписів, 
виконаних в незвичних умовах, або незвичним способом лише в окремих 
випадках залучаються спеціалісти, які володіють спеціальними знаннями в 
галузі почеркознавства. Так, лише за його допомогою можливо найбільш точно 
встановити темп, в якому виконувався текст досліджуваного документа 

Для відібрання експериментальних зразків почерку завчасно не 
готуються тексти, які б за змістом відповідали досліджуваним рукописним 
записам. Як свідчить експертна практика, траплялись випадки диктування 
особі, від якої відбиралися зразки почерку, текстів з літературних джерел, 
юридичної літератури, які в жодному випадку не містили словосполучень, 
що зустрічалися в досліджуваних рукописних записах. 

Особами, що відбирають почеркові об’єкти ділянках документів у 
яких розташовані рукописні записи або підписи, робляться обведення, 
позначки барвником контрастного кольору, графітним олівцем, 
фломастером, тощо виділяються об’єкти, які підлягають дослідженню, що 
неприпустимо робити у тексті документа. 

Непоодинокі випадки коли в наданому протоколі відібрання зразків не 
відображено всі умови їх відібрання (наприклад, сидячи за столом; 
приклавши лист паперу до стіни, на колінах, незвичною для письма рукою 
і т.п.). Відсутні відомості щодо кількості сторінок відібраних зразків. А 
також надані зразки почерку та підпису не завіряються підписом особи, 
яка їх відбирала та особою у якої відібрані зразки або взагалі відсутні будь 
які відомості, що б вказували на приналежність наданих зразків. 

Допущення вище перелічених недоліків може відобразитися на 
об’єктивності та повноті експертного висновку, що погіршує судово-
експертне забезпечення правосуддя.  
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ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 
 

AUTHORITY OF THE PROSECUTOR DURING A COVERED 
INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS 

 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕГЛАСНИХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ (РАЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ  
 

Анотація. на підставі дослідження чинного законодавства та наукових 
джерел надано характеристику основним повноваженням прокурора під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Незважаючи на те, що Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 
року вже тривалий час визначає в Україні основні положення щодо забезпечення 
діяльності правоохоронних органів з протидії злочинності, залишається 
неврегульованою низка питань, пов’язаних із проведенням негласних слідчих 
(розшукових) дій, які викликають неоднозначну судову практику та породжують 
чималу дискусію як з боку науковців, так і в колі практичних працівників. Серед 
таких дискусійних питань слід зазначити і питання діяльності прокурора під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД ).  

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, повноваження прокурора, 
взаємодія, класифікація повноважень. 

 
Annotation. вased on the study of the current legislation and scientific sources, a 

description of the basic powers of the prosecutor during the conduct of unspoken 
investigative (search) actions is provided. 

Despite the fact that the Criminal Procedure Code of 2012 for a long time defines 
the main provisions in Ukraine for ensuring the activity of law enforcement agencies to 
combat crime, a number of issues related to the conduct of vague investigative 
(investigative) actions that cause ambiguous jurisprudence remain unresolved and 
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generate considerable debate from both academics and practitioners. Among these 
debating issues are the public prosecutor’s activities during the conduct of unspoken 
investigative (search) actions is provided (hereinafter referred to as the NSRD). 

Key words: unspoken investigators (investigative) actions, prosecutor’s powers, 
interaction, classification of powers. 

 
Аннотация. на основании исследования действующего законодательства и 

научных источников дана характеристика основных полномочий прокурора при 
проведении негласных следственных (разыскных) действий. 

Несмотря на то, что Уголовный процессуальный кодекс Украины 2012 года 
уже длительное время определяет в Украине основные положения по обеспечению 
деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности, 
остается неурегулированным ряд вопросов, связанных с проведением негласных 
следственных (разыскных) действий, которые вызывают неоднозначную судебную 
практику и порождают большую дискуссию как со стороны ученых, так и 
практических работников. Среди таких дискуссионных вопросов следует отметить 
и вопросы деятельности прокурора при проведении негласных следственных 
(разыскных) действий (далее – НСРД). 

Ключевые слова: негласные следственные (разыскные) действия, полномочия 
прокурора, взаимодействие, классификация полномочий. 

 
Питання повноважень прокурора під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій були предметом наукових досліджень 
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема О. Геселева, М. Грібова,  
Ю. Дьоміна, О.Бауліна, М. Погорецького, В. Гринюка, Д. Сергеєвої,  
О. Старенького та інших.   

Водночас більшість наукових досліджень не відображають загальну 
характеристику повноважень прокурора під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, а обмежуються тільки їх викладенням 
відповідно до конкретного їх виду, що робить цю тему актуальною й 
такою, що потребує глибокого наукового дослідження. 

Загальна характеристика повноважень прокурора у кримінальному 
провадженні дещо відрізняється від повноважень під час проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій. Ця відмінність пов’язана зі 
специфікою проведення негласних слідчих (розшукових) дій та правовим 
статусом прокурора у кримінальному провадженні.  

Негласні слідчі (розшукові) дії відповідно до статті 246 КПК України – це 
різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення 
яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК 
України. У тій самій статті КПК України зазначено, що негласні слідчі 
(розшукові) дії проводяться у разі, якщо відомості про злочин та особу, яка 
його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Тобто негласні слідчі 
(розшукові) дії – це спосіб отримати докази у кримінальному провадженні, а 
враховуючи, що факти, які фіксуються під час їх проведення, відбуваються в 
режимі реального часу, то зафіксувати їх в інший спосіб (звичайними 
слідчими (розшуковими) діями) неможливо. 

У кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, 
прокурор на рівні з керівником органу досудового розслідування та слідчим 
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зобов’язаний всебічно, повно й неупереджено дослідити обставини 
кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, 
що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що 
пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову 
оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних 
рішень. Але винятково прокурор, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, 
визначає, що у кримінальному провадженні зібрано ту кількість доказів, яка є 
достатньою для притягнення особи до кримінальної відповідальності (тобто 
для завершення досудового розслідування та направлення кримінального 
провадження в суд). Як зазначає О. Геселев, виконання основних завдань КПК 
України вимагає від прокурора вживати всіх передбачених законом заходів 
для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення [1, с. 36]. 

З метою реалізації цих положень КПК України, прокурора наділено 
значним обсягом повноважень, які йому надають можливість своєчасно та 
ефективно впливати на хід досудового розслідування, його законність та 
повноту. Серед них слід зазначити повноваження, передбачені у п. 4 ч. 1 
ст. 36 КПК України, відповідно до яких прокурор у кримінальному 
провадженні має право доручати слідчому, органу досудового 
розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших 
процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь 
у них, а в необхідних випадках – особисто проводити слідчі (розшукові) та 
процесуальні дії в порядку, визначеному КПК України.  

Аналіз цієї норми КПК України та ч. 6 ст. 246 КПК України дають 
можливість зробити висновок, що самостійно прокурор не може 
проводити негласні слідчі (розшукові) дії, а це так само потребує від 
прокурора інших, ніж в умовах звичайних слідчих (розшукових) дій, 
способів забезпечення законності та оцінки допустимості під час їх 
проведення доказів та забезпечення взаємодії слідчого та керівника органу 
досудового розслідування.  

Види повноважень прокурора під час проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій ( далі – НСРД ) можна поділити залежно від стадій. 

1. Повноваження під час ініціювання проведення НСРД. 
2. Безпосереднє проведення НСРД, у тому числі фіксація їх 

результатів. 
3. Оцінка результатів проведення НСРД. 
4. Зберігання результатів негласних слідчих (розшукових) дій. 
5. Використання результатів НСРД. 
Як вже зазначалось, прокурор не є суб’єктом проведення НСРД, але в 

силу статті 290 ч. 1 КПК України, прокурор визначає необхідність і 
доцільність проведення НСРД. Європейський Суд з прав людини у справі 
«Класс та інші проти Німеччини» п. 51  від 06.09.1978 року зазначив, що 
обмежувальні заходи дозволені лише у випадку, коли існують фактичні 
підстави для підозри, що особа планує, вчиняє чи вже вчинила конкретні 
серйозні кримінальні правопорушення; розпорядження про застосування 
заходів може видаватися лише у випадку, коли встановлення фактів за 
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допомогою іншого методу видається неможливим або значно складнішим; 
навіть у такому разі стеження може здійснюватися лише стосовно 
конкретного підозрюваного або тих, кого можна вважати його 
«контактними особами». Отже, наведене законодавство не дозволяє 
здійснювати стеження, яке має експериментальний чи загальний характер. 
У зв’язку з цим, недопустимою є позиція розподілу повноважень 
прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 
оперативно-розшукової діяльності та віднесення негласних слідчих 
(розшукових) дій до системи оперативно-розшукової діяльності, що 
здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 
засобів [2, с. 38]. Негласні слідчі (розшукові) дії не можуть бути проведені 
під час розслідування кримінального правопорушення, про всяк випадок, 
НСРД у першу чергу базуються на процесуальній формі, а не оперативно-
розшуковій, і НСРД проводяться з метою отримання доказів, а не 
перевірки інформації. Тому обов’язок прокурора – не допустити підміни 
сутності НСРД у кримінальному провадженні, завуальованими 
оперативно-розшуковими діями, і тим самим порушити права і свободи 
громадян у рамках кримінального провадження.  

У тих випадках, коли НСРД проводяться на підставі рішення слідчого 
без дозволу слідчого судді, слідчий зобов’язаний повідомити прокурора 
про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих 
(розшукових) дій та отримані результати. Прокурор має право у таких 
випадках заборонити проведення НСРД (ч. 3 ст. 246 КПК України). 
Підстави заборони можуть бути різними. До видів НСРД, які проводяться 
на підставі рішення слідчого без дозволу слідчого судді відносяться: 

– здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або її 
частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або 
утримувачем, або не пов’язаний з подоланням системи логічного захисту 
(ч. 2 ст.264 КПК України); 

– спостереження за річчю або місцем (ч.1 ст.269 КПК України); 
– виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК України). 
У таких випадках і у випадках проведення НСРД на підставі дозволу 

слідчого судді прокурор вирішує питання не тільки законності прийнятого 
слідчим рішення, але й доцільності проведення цієї негласної слідчої 
(розшукової) дії. Так, як зазначено в Інформаційному листі Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  
№ 223 – 158/0/4-13 від 29.01.2013 р. «Про окремі питання здійснення слідчим 
суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні», якщо на момент 
звернення з клопотанням не завжди може бути відома конкретна інформація 
про особу (прізвище, ім’я, по батькові), щодо якої слідчий (прокурор) планує 
провести негласну слідчу (розшукову) дію, у тому числі конкретні відомості 
про особу, яка користується кінцевим обладнанням телекомунікацій (зокрема 
через велику кількість абонентів сервісу зв’язку з попередньою оплатою та 
наявність корпоративних груп абонентів тощо), а також інші дані. У такому 
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разі слідчий (прокурор) у своєму клопотанні має обґрунтувати причини 
ненадання відповідних відомостей, а слідчий суддя – переконатися, що такі 
причини є об’єктивними, та послатися у своїй ухвалі на відповідне 
обґрунтування. Викладене, зокрема зумовлено тим, що необхідність 
проведення негласної слідчої (розшукової) дії може виникати до встановлення 
особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за наявності обмежених даних та/або 
відсутності конкретних відомостей про таку особу. Зазначимо, що саме 
встановлення цієї особи та інших відомостей про злочин і є метою проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 2 ст. 246 КПК). 

Прокурор має право припинити подальше проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій. При цьому, знов – таки, підстави можуть бути 
різними: це і досягнення мети під час проведення певного виду НСРД, 
коли строки її проведення, визначені в ухвалі чи постанові, не завершені; 
недоцільність подальшого проведення; виявлені прокурором факти 
порушення закону; пропущення строків визначених у постанові чи ухвалі 
тощо. Але слід зазначити, що постанову прокурора про заборону та 
припинення проведення НСРД може бути скасовано керівником 
відповідної прокуратури в порядку ч. 6 ст. 36 КПК України, а у разі 
відмови прокурора у задоволенні клопотання слідчого в порядку ст. 247 
КПК України останній відповідно до ч. 3 ст. 40 КПК України має право 
звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після 
вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених 
у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох днів 
погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні. 

Таким чином, на етапі ініціювання проведення НСРД повноваження 
прокурора знаходяться у тісній взаємодії зі слідчим та керівником органу 
досудового розслідування. Виключними повноваженнями прокурора на цій 
стадії проведення НСРД є положення ч. 4 ст. 246 КПК України, що тільки 
прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої 
(розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину. При цьому законодавець 
не передбачив процесуальної процедури звернення до прокурора з 
відповідною ініціативою від інших учасників сторони обвинувачення про 
необхідність проведення контролю за вчиненням злочину. 

Те, що зазначила Сергєєва Д., що за допомогою негласних засобів 
розслідування в світі розкривається понад 85% тяжких та особливо тяжких 
злочинів й результати більшості негласних засобів визнаються судами 
західних країн судовими доказами, а аналіз 5-річної вітчизняної практики 
застосування НСРД виявив, що лише 5% їх результатів визнаються 
доказами вітчизняними судами [2, с. 81], свідчить про необхідність 
суттєвих змін в організації здійснення процесуального керівництва у 
кримінальному провадженні, переходу розуміння НСРД від оперативно-
розшукової складової до процесуальної, поєднання обов’язків прокурора 
під час проведення НСРД з його правами.  

У цьому контексті не зрозумілою є позиція Великої Палати 
Верховного Суду у справі № 751/7557/-15-к, де суд зобов’язав прокурора 
під час виконання положень ст. 290 КПК України надавати інший стороні 
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під час відкриття матеріалів кримінального провадження розсекречену 
ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення НСРД, оскільки 
прокурора не наділено повноваженнями вимагати від слідчого судді 
розсекречувати таку ухвалу, а без цього виконати вимоги ст. 290 КПК 
Україні в цій частині неможливо. 
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спеціалізації щодо незаконного заволодіння автотранспортом з метою подальшого 
оплатного повернення власнику, висвітлена специфіка цих злочинів. 
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Annotation. the thesis describes the characteristics of the offender and the types of 

criminal specialization in the unlawful seizure of motor vehicles with a view to further 
return to the owner, highlighted the specifics of these crimes. 

Key words: car owner, unlawful taking of a car, auto thefts, paid back to owner. 
 
Аннотация. в тезисах раскрыта характеристика личности преступника и виды 

преступной специализации относительно незаконного завладения 
автотранспортом с целью дальнейшего оплатного возвращения владельцу, 
освещена специфика этих преступлений. 

Ключевые слова: владелец автомобиля, незаконное завладение автомобилем, 
автовор, возвращения владельцу за вознаграждение. 

 
Окремі питання щодо характеристики особи злочинця які незаконно 

заволодівають автотранспортними засобами розглядали у своїх працях 
В. І. Василинчук, В. П. Захаров, Ю. Ф. Іванов, Б. Ф. Моцак, С. Є. Петров, 
Н. О. Попова, М. О. Свірін, М. Я. Сегай, С. Н. Сухов, О. В. Солодкий, 
В. Ф. Фіногенов, С. С. Чернявськийта та ін. 

Але характеристика особи злочинця, її особливості кримінальної 
спеціалізації щодо незаконного заволодіння автотранспортом з метою 
подальшого оплатного повернення власнику, окремо не розглядалось. А 
тому, на сьогодні питання, особи злочинця, її кримінальна спеціалізація 
щодо незаконного заволодіння автотранспортом з метою подальшого 
оплатного повернення власнику становить теоретичний і практичний 
інтерес, і є актуальними на сьогодні. 

Незаконне заволодіння автотранспортними засобами як різновид 
кримінального бізнесу завдяки своїй прибутковості майже не поступається 
незаконному обігу наркотиків й торгівлі зброєю. Ця проблема особливо 
загострюється у великих містах Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Вагому 
частину незаконних заволодінь автотранспортними засобами, вчиняються 
з метою подальшого їх оплатного поверненням власникам (вимагають, від 
10% до 30% вартості автомобіля) [1, с. 21].  

Такі злочини, як правило вчиняють організовані злочинні групи за чітко 
розробленим планом. З’явилися такі види кримінальної спеціалізації, як 
«посередники» або «контактери». Їхня функція зводиться до переконання 
власника викраденого авто у безперспективності офіційних звернень до 
поліції та пропонуванні, начебто, через знайомих своїх знайомих вийти на 
криміналітет і вирішити питання більш простим, швидким, а головне дієвим 
способом, щодо повернення автомобіля. А саме, домовитись за відповідну 
грошову винагороду повернути викрадене авто. Така послуга може 
становити від 20% до 30% вартості автомобіля в залежності від марки, року 
випуску і ступеня зношеності. На ці дії і очікують злочинці, які за 
допомогою «посередників» йдуть на контакт з потерпілим. Якщо 
потерпілий не дає оголошення про зникнення автомобіля, злочинці, самі, 
шукають з ним контакт. Під час переговорів з власником транспортного 
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засобу, злочинці, погрожують негативними наслідками для його автомобіля 
(знищенням, розукомплектуванням) у разі, якщо він відмовиться від 
запропонованих умов або звернеться до поліції. «Посередник» отримує від 
потерпілого гроші і повідомляє про місцезнаходження його автомобіля. 
Одержавши за «викуп» викрадений автомобіль, потерпілий виконує 
«інструкції» злочинців, звертаючись до поліції про «випадкову» знахідку 
свого авто, навмисно приховуючи фактичні обставини його повернення. 
Розшук автомобіля припиняється. Саме через це такі злочини не знайшли 
своє відображення в офіційній статистиці, що не дозволяє оцінити справжні 
масштаби їх поширення. Популярність такої схеми серед злочинців, 
пояснюється, легкістю отримання максимальних доходів при мінімальному 
ризику бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Розкрити ці 
злочини вдається лише у поодиноких випадках. Злочинці, як правило 
удосконалюють свої злочинні навички вчиняють таємне заволодіння 
автомобілями більш вишуканими способами протиправної діяльності. На 
сьогодні незаконні заволодіння автотранспортними засобами з подальшим 
поверненням власнику за винагороду, вчиняють висококваліфіковані 
злочинні формування. Таким злочинам передує попередня підготовка, що 
розпочинається з вибору предмета злочину (автомобіля) і збирання 
інформації про власника автотранспортного засобу (або про користувача 
автотранспортним засобом) – потенційного потерпілого: вивчають його 
спосіб життя (розпорядок дня, маршрути пересування, матеріальне 
становище, зв’язки, контактні телефони, звичні місця паркування тощо) 
[2, с.162].  

Зловмисники враховують й риси особи потерпілих для визначення 
алгоритму злочинної діяльності, а саме вимагання викупу за повернення 
викраденого автомобіля, виходячи зі специфічних (у тому числі 
психологічних) рис особливостей потерпілого. Для цього вчиняють дії, 
зовні схожі з офіційними негласними слідчими (розшуковими діями) 
нерідко, (видаючи себе за представників правоохоронних та інших 
державних органів), зокрема: спостереження, опитування громадян, у 
тому числі легендовані, прослуховування телефонних розмов, 
перехоплення електронної пошти, обстеження автостоянок, місць 
зберігання автотранспорту, під’їзних шляхів, ділянок місцевості (з метою 
обрання оптимального шляху відходу з місця події), отримання інформації 
про встановлені на автотранспортному засобі охоронні і замикаючі засоби, 
придбання джерел інформації або впровадження членів злочинних груп в 
охоронні структури автостоянок а також у фірми і підприємства, що 
займаються продаванням, ремонтом, гарантійним обслуговуванням 
автотранспортних засобів, встановленням на них охоронних систем. 
Іншими словами, відбувається так звана «кримінальна розвідка» [3]. 
Приміром, на початку лютого 2019 р. на Київщині викрили організовану 
злочинну групу автокрадіїв з 12 осіб, кожна з яких мала свою роль 
починаючи від особи яка підшукує жертву, виконавців, які 
знешкоджували протиугонні пристрої, безпосередньо «угонщиків» – осіб 
які вчиняють угон автомобіля, до майстрів з підробки документів, та осіб 
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які займаються збутом крадених автомобілів від повернення власнику за 
«викуп» до продажу як запчастин так і самих автомобілів. 

В цій групі роль з підшукування жертви виконували дві жінки, які 
знаходили власників автомобілів відповідного класу, заводили з ними 
знайомства, збирали про них інформацію, дізнавалися де вони залишають 
свої автомобілі [4]. В більшості випадків незаконні заволодіння 
автотранспортними засобами з подальшим поверненням власникам за 
викуп вчиняють в таємний спосіб, але трапляються поодинокі випадки і 
відкритого заволодіння автомобілем. Злочинці можуть діяти зухвало за 
наступним сценарієм: після виходу власника із авто, один зі співучасників 
спостерігає за його переміщенням поза автомобілем та, за необхідності, 
затримує під вигаданим приводом. На безпосереднє відкривання дверей та 
заведення двигуна злочинцям вистачає до 5 хвилин [5]. Для викрадення 
дорогих автомобілів, злочинці, останнім часом використовують таку 
найбільш популярну схему незаконного заволодіння автомобілями, – 
«удочка» або «довга рука». В той момент, коли водій виходить з салону 
автомобіля і направляється до під’їзду будинку, торгового центру, 
ресторану, біля водія, на максимально близькій відстані, іде один із 
автокрадіїв – на вигляд звичайний перехожий, але обов’язково з 
портфелем, рюкзаком або папкою в руках. А насправді несе спеціальне 
достатньо дороге знаряддя для сканування, зчитування інформації з 
електронного ключа іномарки. Достатньо одного метра, щоб цей прилад 
скопіював дані ключа автомобіля і передав іншому автокрадію по 
радіоканалу, після чого йому залишається відкрити двері автомобіля і 
поїхати. Як тільки ключ зчитаний, другий виконавець, який знаходиться 
поблизу автомобіля жертви, отримує сигнал на спеціальний блок. 
Автомобіль «бачить» начебто свій електронний ключ і розблоковується. 
На нашу думку, доцільно виокремити, види кримінальної спеціалізації 
щодо незаконного заволодіння автомобілями з подальшим поверненням 
власнику за винагороду, а саме на: осіб які підшукують жертву, виконавців, 
осіб які знешкоджують протиугонні пристрої, безпосередньо «угонщиків» 
– осіб які вчиняють угон автомобіля та осіб «посередника» або 
«контактера» для переконання жертви в доцільності заплатити викуп за 
повернення автомобіля. Вік осіб які вчиняють незаконні заволодіння 
автотранспортом з метою подальшого оплатного повернення власнику – 
21-38 років (90%), серед них раніше засуджених більше 75%, у тому числі 
за скоєння аналогічних злочинів – майже 50%. Стать осіб які вчиняють 
незаконні заволодіння автотранспортом з метою подальшого оплатного 
повернення власнику – в переважній більшості чоловіки (95%), але 
останнім часом прослідковується тенденція задіяння до схем вчинення 
таких злочинів і жінок віком від 20 до 30 років для підшукування власників 
елітних авто, знайомства, отримання інформації про розпорядок дня 
жертви, місце та спосіб зберігання таких автомобілів. Запросивши до кафе, 
ресторану, клубу або кінотеатру, зловмисниця повідомляє посібникам про 
місце й час перебування власника автомобіля, що сприяє 
безперешкодному викраденню такого авто. 
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Отже, прослідковується зв’язок між особою злочинця, його 
професійними, злочинними навичками, способом та підготовкою 
учинення злочину, так-як саме злочинні навички детермінують 
використання того чи іншого знаряддя та способу вчинення злочину. 
Тому, маючи відомості про спосіб вчинення злочину і враховуючи 
однозначні зв’язки, можна визначити тип особи злочинця, і навпаки [6]. За 
складністю способу вчинення злочину, технічною оснащеністю 
знаряддями незаконного заволодіння автотранспортом, злочинними 
навичками, маркою автомобіля, престижністю, ступенем зношеності авто 
(до 5-ти років експлуатації) можливо встановити, з якою ціллю 
викрадений автомобіль та характеристику особи злочинця. 
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Аналіз наукових розробок, присвячених різним аспектам виявлення та 

розслідування фальсифікації лікарських засобів, свідчить, що, на жаль, в 
Україні не розроблено методику розслідування фальсифікації лікарських 
засобів та їх обігу, не створено структурної схеми, алгоритму діяльності, 
які б сприяли якісному розслідуванню цього виду кримінального 
правопорушення. У чинному законодавстві наявні лише загальні 
визначення фальсифікації лікарських засобів та коментар до статті 
Кримінального кодексу України. 

На сучасному етапі розвитку світової економіки ринок лікарських 
засобів України вже тривалий час входить до найприбутковіших галузей 
економіки. Поряд із тенденціями інтенсивного розвитку фармацевтичного 
ринку останнім часом викликає все більшу занепокоєність проблема 
збільшення фальсифікату у сфері виготовлення та обігу лікарських 
засобів. Виробництво фальсифікату у цій сфері вийшло на досить 
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професійний рівень: це вже непоодинокі випадки підпільного 
виготовлення, а відпрацьована стійка система. Процес розповсюдження 
фальсифікованих лікарських засобів створює серйозну загрозу життю, 
здоров’ю та добробуту населення України. І якщо зловживання 
наркотичними речовинами здебільшого є усвідомленим процесом або 
необхідністю, викликаною залежністю, то фальсифіковані лікарські 
засоби потрапляють до хворих, бажаючих відновити або покращити стан 
свого здоров’я, і не надають очікуваного терапевтичного ефекту або навіть 
погіршують стан здоров’я та можуть спричинити смерть [1, с. 35]. Поряд 
із зазначеним завдяки обігу фальсифікованих лікарських засобів також 
завдаються значні збитки легальним виробникам фармацевтичної 
продукції та державному бюджету. Крім того, щороку фальсифіковані 
лікарські засоби забирають близько 200 тисяч життів [2, с. 75]. 

Таким чином, ефективне розслідування злочинів вказаної категорії є 
вкрай важливим. Проте, за відсутності детальної методики розслідування 
фальсифікації лікарських засобів, на практиці використовують методику 
розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, але не дуже вдало, адже 
більшість незаконних діянь залишаються латентними, а виявляються і 
розслідуються лише ті, які схожі за способами вчинення зі злочинами з 
наркотиками (збут чи порушення правил відпуску лікарських засобів з 
аптек) або виявляються у зв’язку з розслідуванням інших злочинів 
(контрабанда, корисливо-насильницькі злочини тощо). 

Так, розслідування кримінальних проваджень за фактами обігу 
фальсифікованих лікарських засобів обов’язково припускає використання 
спеціальних знань. Аналіз матеріалів слідчо-судової практики показує, що 
найбільш поширеними процесуальними формами використання 
спеціальних знань при їх розслідуванні виступають призначення та 
проведення судових експертиз (ст. 242 КПК України), а також залучення 
експерта для участі у слідчих (розшукових) діях (ст. 243 КПК України). 

Водночас, що стосується непроцесуальних форм використання 
спеціальних знань при розслідуванні аналізованих діянь, то серед них слід 
назвати попереднє дослідження лікарських засобів; використання слідчим 
власних професійних знань при вирішенні організаційних і тактичних 
питань у кримінальному провадженні. Сюди можна також віднести 
отримання слідчим консультативно-довідкової інформації в цілях 
з’ясування сучасних можливостей судової експертизи лікарських засобів, 
встановлення об’єму і характеру порівняльних матеріалів, необхідних 
експертам при вирішенні питань, що стосуються придатності об’єктів, 
наданих для дослідження. У рамках консультацій можуть уточнюватися 
питання, які необхідно відобразити в постанові про призначення 
експертизи. У зв’язку з тим, що обіг лікарських засобів, регулюється 
великою кількістю нормативних правових актів, слідчому і 
оперуповноваженому необхідно вміти аналізувати великий об’єм 
спеціальної правової інформації та давати оцінку діям підозрюваних осіб. 
Тому, виявлення та розслідування зазначених злочинів являє значну 
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складність для співробітників, які не мають знань і підготовки. Разом з 
тим, необхідними знаннями та навичками володіє лише невелика частина 
слідчих і співробітників оперативних підрозділів. 

Таке становище обумовлює необхідність організації навчання 
суб’єктів розслідування вказаних злочинів активному використанню 
спеціальних знань у сфері фармації, як в установах вищої професійної 
освіти, так і в процесі проходження курсів підвищення кваліфікації. 
Специфіка розслідування обігу фальсифікованих лікарських засобів 
вимагає безпосередньої участі у слідчих (розшукових) діях фахівців, які 
обізнані з особливостями організації фармацевтичної діяльності та 
легального обігу зазначеної продукції, що володіє навичками застосування 
технічних засобів, виявлення, фіксації і вилучення слідів злочинної 
діяльності. Виявлення, огляд і вилучення фальсифікованих лікарських 
засобів, технічних засобів, використаних для їх виробництва, а також 
огляд приміщень, в яких вони були виявлені, слід проводити за участю 
посадової особи, уповноваженої на здійснення контролю за діяльністю 
фармацевтичних організацій та яка володіє відповідними знаннями в цій 
сфері. Це може бути представник територіального органу охорони 
здоров’я або, відповідно держспоживнагляду, а також співробітник 
регіонального Центру контролю якості і сертифікації лікарських засобів. 
У винятковому випадку допускаємо можливість участі в слідчих 
(розшукових) діях незалежного провізора або фармацевта. Однак, як нам 
видається, в цьому випадку слідчий повинен мати відповідну підготовку 
та великий досвід розслідування злочинів вказаного виду [3]. 

Відтак, у більшості випадків виявлення фальсифікованих лікарських 
засобів здійснюється із застосуванням спеціальних засобів виявлення – 
верифікаторів, спеціальних мікроскопів, люмінесцентного опромінювача, 
дифракційних плівок та ін. Виявлення фальсифікації за допомогою 
інфрачервоних і ультрафіолетових опромінювачів базується на 
флуоресцентному світінні пакувальних матеріалів: етикеток, ПВХ-плівки, 
блістерів, контейнерів, паперу інструкцій і т.д. Виявлення прихованих 
захисних знаків на упаковці здійснюється за допомогою опромінювачів і 
накладення спеціальних дифракційних плівок. Ідентифікація захисних 
наклейок і голограм проводиться із застосуванням верифікатора. У процесі 
виявлення та ідентифікації фальсифікованих лікарських засобів можливе 
одночасне застосування декількох способів вияву. Наприклад, виявлені 
співробітниками Державної служби контролю якості лікарських засобів, 
фальсифіковані таблетки «темпалгину» мали відмінності за кольором, що 
виявилося при звіряння взятого зразка з оригіналом; ПВХ-плівка блістери 
фальсифікованого способу давала флуоресцентне світіння при 
опроміненні УФ-променем. Вторинна упаковка фальсифікованого 
«Церебролізин» не містила прихованого захисного знака, який 
виявляється при опроміненні УФ-променем, і голограму, яка при 
відклеюванні від упаковки не порушується і не залишає слідів у вигляді 
ієрогліфів [3]. Розслідування кримінальних правопорушень за фактами 
обігу фальсифікованих лікарських засобів не обходиться без судово-
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експертних досліджень даних об’єктів. Пленум Верховного Суду України 
у постанові від 26.04.2004 № 4 звернув увагу на те, що для визначення виду 
засобів і речовин (наркотичну, психотропну або їх аналоги, сильнодіючий 
або отруйний), їх розмірів, назв і властивостей, походження, способу 
виготовлення, виробництва або переробки потрібні спеціальні знання. 

Резюмуючи викладене вище, зазначимо, що використання спеціальних 
знань при розслідуванні фальсифікації лікарських засобів здійснюється у 
формі проведення судових експертиз, участі спеціаліста в слідчих 
(розшукових) діях, консультативної діяльності спеціаліста. При розслідуванні 
цієї категорії злочинів доцільним є призначення таких судових експертиз, як: 
судово-медична; технічна експертиза документів; експертиза матеріалів, 
речовин та виробів; трасологічна; почеркознавча та інші. 
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Annotation. Investigated Facebook as a source of multilateral information for a 
advocate. Directions of using advocate information from Facebook are highlighted. A 
plan has been formed and the corresponding stages of researching data from Facebook 
have been highlighted. The necessity of accounting for determinants that additionally 
refute or amplify Facebook data is noted. 

Key words: Facebook, information, advocate. 
 
Аннотация. Исследован Фейсбук как источник многосторонней информации 

для адвоката. Выделены направления использования адвокатом информации с 
Фейсбука. Сформирован план и выделены соответствующие этапы исследования 
данных с Фейсбука. Отмечена необходимость учета детерминантов, которые 
дополнительно опровергают или усиливают данные с Фейсбука. 

Ключевые слова: Фейсбук, информация, адвокат. 
 
Фейсбук є онлайн-платформою, яка є джерелом багатосторонньої 

інформації. У Фейсбуці зосереджено великий обсяг даних, який 
щосекунди поповнюється. Мільйони користувачів добровільно, 
щосекунди додають до неї інформацію, яка стосується як їх особисто, так 
і того що коїться навколо них або стосується їх (на їх думку). Ці дані мають 
різне спрямування, стосуються всіх сфер життя та величезної кількості 
осіб (зареєстрованих користувачів Фейсбук та не зареєстрованих 
користувачів Фейсбук). Отже, доступ до Фейсбук має майже кожна 
людина на Землі, в тому числі і адвокат. Відповідно і інформація, що 
міститься в Фейсбуці доступна для використання адвокатом при 
здійсненні ним своєї професійної діяльності. Варто визнати, що Фейсбук є 
реалією сьогодення та перспективним джерелом майже будь-якої 
інформації, відповідно до тих даних які вона вже містить і ще буде містити 
впродовж свого функціонування.  

Обґрунтованим є припущення, що інформація з Фейсбук та пошукові 
можливості щодо дослідження наявних даних, які вона містить, має 
відношення та відіграє певне значення у практиці судового розгляду. 
Процес доведення такого припущення призвів до визначення основних 
напрямків використання такої інформації адвокатом у 
справах/провадженнях та підвищенню попиту щодо необхідності 
дослідження інформації, що міститься в Фейсбуці. Таким чином, Фейсбук 
є суперскладним джерелом інформації, що містить дані з систем люди-
речі, тобто ці системи вміщують в собі дані, що свідчать про ідеальні та 
матеріальні відображення. 

Характерною основою виокремлення напрямів використання 
адвокатом інформації з Фейсбуку в сучасних умовах є: 

1. Онлайн-елементи системи Фейсбук, як цілісної програмної 
системи; 

2. Онлайн-елементи даних як результати поведінки користувачів, 
реалізовані ними в мережі Фейсбук в умовах вільного усвідомленого 
волевиявлення і спрямованого на досягнення власної бажаної мети; 

3. Онлайн-елементи даних як подія та її результати, що разом є 
системою даних, що містяться в Фейсбук та мають відношення до самої події. 
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План дослідження даних з Фейсбуку уявляється комплексом 
взаємопов’язаних дій та полягає у: 

1. Пошуку даних щодо певної події/особи в Фейсбуці; 
2. Копуляції та зборі даних щодо певної події/особи в Фейсбуці; 
3. Дослідженні даних щодо певної події/особи в Фейсбуці; 
4. Побудові висновків відповідно до даних отриманих в межах пп. 1-3. 
Етапи дослідження даних з Фейсбуку, ґрунтуються на плані та 

уявляються таким чином: 
І етап: звужений пошук та збір даних; 
ІІ етап: опрацювання виявлених даних; 
ІІІ етап: розширений пошук та збір даних; 
ІV етап: побудова елементів висновку; 
V етап: перевірка відповідності елементів висновку дійсності та 

достовірності; 
VI етап: корегування за необхідності елементів висновку. 
Коло даних, що використовуються при формуванні висновку 

обмежені функціоналом Фейсбуку з одного боку, а з іншого таким 
акцентом, що в один момент те, що було розміщено (вчинено) в Фейсбуці 
залишає свій слід назавжди. Так, даними з Фейсбуку, що можуть 
використовуватися адвокатом є: 

1. Кількість і зміст даних, що розміщені у розділах особистої 
сторінки користувача в Фейсбук; 

2. Кількість і зміст даних, розміщених у особистих постах 
користувача в Фейсбук; 

3. Кількість і зміст даних, зроблених перепостів користувачем на 
свою особисту сторінку та сторінки інших користувачів в Фейсбук; 

4. Кількість і зміст даних розміщених про користувача на інших 
особистих сторінках користувачів в Фейсбук; 

5. Кількість і зміст даних розміщених про користувача на інших 
сторінках в Фейсбук; 

6. Кількість і зміст даних розміщених на публічних сторінках 
Фейсбук, до яких має відношення користувач (власник, підписки, 
розсилки тощо); 

7. Кількість, види та зміст “лайків” на особистій сторінці 
користувача в Фейсбуці; 

8. Кількість, види та зміст “лайків” користувача на інших сторінках 
користувачів в Фейсбуці; 

9. Кількість, види та зміст “коментарів” на особистій сторінці 
користувача в Фейсбуці; 

10. Кількість, види та зміст “коментарів” користувача на інших 
сторінках в Фейсбуці. 

Перелік вищеозначених даних в Фейсбук буде змінюватися в 
залежності від стану оновлення програмного забезпечення Фейсбуку 
(наприклад, зміни у конфігурації функціоналу тощо) та подальшої її 
модернізації. Тому він не є вичерпним і остаточним. 
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При дослідженні даних з Фейсбуку адвокату необхідно врахувати такі 
детермінанти, які додатково спростовують або підсилюють окремі дані: 

1. Час розміщення (денний, вечірній, нічний тощо); 
2. Місце розміщення (зазначено чи ні, чи відповідає дійсності тощо); 
3. Об’єм даних (великий, малий, середній тощо); 
4. Характер даних (позерства, анонс, реліз, демонстрація тощо); 
5. Форма даних (фото-, відео- чи аудіозапис тощо); 
6. Редакція даних (чи мала місце, якщо так то коли, ким). 
З усіх даних, розміщених у Фейсбуці більш детальному вивченню 

підлягають дані які містять будь-яку інформацію, що має або може мати 
значення для справи/провадження. Так, з метою встановлення зв’язку між 
особистими даними користувача та даними щодо справи/провадження 
рекомендовано використовувати три підходи: 

1. Психофізіологічний (пошук, збір та дослідження даних 
психофізіологічного змісту); 

2. Аналітичний (пошук, збір і дослідження даних щодо 
психофізіологічного та соціального змісту); 

3. Комплексний (комплексний аналіз даних щодо користувача та 
даних щодо справи/провадження, яка мала місце); 

4. Вибірковий (аналіз найбільш характерних особистих даних 
користувача та тих, що найймовірніше мають відношення до 
справи/провадження, яка мала місце). 

Таким чином, відповіді, які можна отримати адвокату дослідивши дані 
у Фейсбук стосуються мотиваційної та емоційної складової особистості; 
ознак та властивостей психофізіологічних; місця проживання, навчання, 
роботи, відпочинку, ймовірного перебування; рівня освіти та освіченості; 
професійної кваліфікації та її рівня; поточної історії життя та життя 
оточуючих; сімейного стану; ставлення до інформації, розміщеної в 
Фейсбуці; життєвої позиції, ціннісних орієнтирів та інтересів тощо.  
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Annotation. The subject, main tasks and typical questions of the examination of 
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Запровадження нових експертних спеціальностей щодо дослідження 

артилерійської та ракетної зброї [1] було обумовлено проведенням 
бойових дій в окремих районах Луганській та Донецькій областях, появою 
кримінальних справ, пов’язаних із застосуванням різних видів 
артилерійської і ракетної зброї, наслідків її застосуванні (поводження з 
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нею), а також щодо нелегального застосування, виробництва та її 
реалізації. 

Однак, до сьогодні експертному дослідженою артилерійської та 
ракетної зброї не приділялася увага, тому що не виникало думки про 
необхідність його існування як самостійної галузі, тому відсутня методика 
проведення експертизи артилерійської та ракетної зброї, а в спеціальній 
літературі відсутні труди по експертному дослідженню артилерійської і 
ракетної зброї. Питання щодо послідовності дій експерта при досліджені 
артилерійської зброї та встановлення належності об’єкта до вогнепальної 
зброї частко наведено в методиці [2]. Однак, основні терміни, визначення 
і класифікація об’єктів стосуються лише стрілецької вогнепальної зброї. 

Експертиза артилерійської та ракетної зброї – це комплекс дій 
експертів, спрямованих на вивчення ствольної вогнепальної (калібру 
понад 20 мм), ракетної та реактивної зброї, їх частин, механізмів (вузлів) 
та їхньої взаємодії, з метою отримання достовірної інформації про надані 
на дослідження об’єкти а також умов їх бойового застосування (наслідків). 

Експертиза артилерійської та ракетної зброї є кваліфікаційною 
експертизою, при виконанні якої може бути встановлена не тільки 
приналежність об’єкта до артилерійської або ракетної зброї, але і 
визначено, до якого типу чи виду артилерійської або ракетної зброї 
відноситься об’єкт, а також яким способом виготовлена ця зброя. 

Проведення експертизи артилерійської та ракетної зброї потребує 
спеціальних знань в галузі про ствольну вогнепальну, ракетну та 
реактивну зброю (будова (конструктивні ознаки) і властивості зброї, 
порядок поводження з нею та її застосування, боєприпаси до неї, наслідки 
застосування). 

Крім спеціальних знань в галузі зброї при дослідженні артилерійської 
та ракетної зброї в рамках проведення судової експертизи важливе 
значення мають й питання теорії, пов’язані з визначенням понять 
ствольної вогнепальної, ракетної і реактивної зброї, боєприпасів до них та 
ін., так як саме правильні, точні та ємні визначення містять в собі 
характеристику об’єкта, його призначення та інші класифікуючи ознаки.  

Предметом експертизи артилерійської та ракетної зброї є фактичні 
дані, що встановлюються за результатами проведення досліджень 
конструкції об’єктів, взаємодії їх частин і механізмів (вузлів), визначення 
справності та (або) працездатності, способу виготовлення, виявлення 
дефектів (неправильної взаємодії частин, механізмів (вузлів)), наявних 
пошкоджень та можливих причин їх виникнення, та які мають значення 
для справи. 

При проведенні досліджень артилерійської та ракетної зброї, 
враховуючи діючи нормативно-правові акти та державні стандарти в 
галузі застосування, виробництва та реалізації озброєння, пропонується 
використовувати наступні основні терміни та визначення [3-8]: 

Озброєння – сукупність усіх видів зброї військового призначення та 
боєприпасів до неї, якими оснащуються військова техніка та/або особовий 
склад військових формувань. 
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Зброя – пристрої, прилади і предмети, спеціально виготовлені, 
конструктивно призначені і технічно придатні для ураження живої або 
іншої цілі, які не мають іншого виробничого чи господарсько-побутового 
призначення. Частина озброєння, призначеного для ураження цілі або 
виконання завдань, що сприяють ураженню цілі або перешкоджають діям 
противника і (або) забезпечують доставляння засобів впливу до цілі. 

Військова зброя – технічні засоби, які застосовують разом із 
боєприпасами або безпосередньо для ураження противника, знищення 
його озброєння та військової техніки, руйнування укріплень, споруд та 
інших об’єктів. 

Вогнепальна зброя – зброя, яка призначена для ураження цілей 
снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за допомогою сили 
тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та 
мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на 
визначеній відстані.  

Бойова вогнепальна зброя – вогнепальна зброя, призначена для 
ураження людини та (або) техніки. 

Вид (категорія) зброї – зброя, яка характеризується загальністю 
функціональних завдань щодо ураження цілей (бойова вогнепальна, 
ракетна або реактивна). 

Зразок зброї – конкретна конструкція (сукупність складників та 
комплектувальних виробів, з’єднаних загальним конструктивним 
(схемним) рішенням) зброї для виконання певного функційного завдання 
як самостійно, так і у складі комплексу чи системи (гармата, гаубиця, 
міномет, ракетні комплекси (наземного, авіаційного та морського 
базування), реактивні системи залпового вогню). 

Тип зброї – зброя з визначеними тактико-технічними 
характеристиками (умовне цифро-літерне позначення). 

Модель зброї – зброя певного виду, що відрізняється 
конструктивними вдосконаленнями окремих частин і (або) механізмів. 

Справність – стан зразка зброї, за яким виконуються всі задані функції. 
Несправність – стан зразка зброї, за яким не виконується хоч би одна 

із заданих функцій. 
Працездатність – стан зразка зброї, який характеризується його 

здатністю виконувати усі потрібні функції для ураження цілі (об’єкта). 
Непрацездатність – стан зразка зброї, за яким не виконується хоч би 

одна з потрібних функцій для ураження цілі (об’єкта). 
Ствольна вогнепальна зброя – зброя, в якій метання снарядів (мін) 

здійснюється за рахунок надання їм руху в стволі при використанні 
порохових зарядів. 

Гаубиця – ствольна вогнепальна зброя, в якій снаряд має невисоку 
початкову швидкість, ствол довжиною не більш 60 калібрів і невелику масу 
метального заряду, велику кількість метальних зарядів та кути вертикального 
наведення ствола, які перевищують 45 (кут найбільшої дальності стрільби). 

Гармата – ствольна вогнепальна зброя, в якій снаряд має високу 
початкову швидкість, довгий ствол, високу масу метального заряду та 
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призначено для настильної стрільби по наземним, морським і повітряним 
цілям. Кути вертикального наведення ствола, як правило, не більше 45 
(кут найбільшої дальності стрільби). 

Гаубиці-гармати і гармати-гаубиці – ствольна вогнепальна зброя 
проміжного типу між гаубицями і гарматами. Початкова назва зброї 
визначається тим, які ознаки у неї переважають, – гаубиці чи гармати. 

Міномет – ствольна вогнепальна зброя з жорстким лафетом, яке призначено 
для стрільби опереними снарядами при кутах піднесення більш 45°. 

Ракетна зброя – зброя, яка представляє собою сукупність ракет, що 
доставляють засоби ураження до цілі, ракетних пускових установок для 
запуску ракет та засобів керування. Призначена для ураження наземних, 
повітряних та морських цілей. 

Реактивна зброя – зброя, в якій для метання снарядів використовується 
реактивний двигун, який встановлюється на самому снаряді. 

Ракетний комплекс – сукупність функціонально зв’язаних засобів і 
систем, призначених для пуску ракет, керування їх польотом та виконання 
інших задач, включає ракети та наземне (корабельне, авіаційне) 
обладнання. 

Зенітний ракетний комплекс – сукупність функціонально зв’язаних 
бойових і технічних засобів, призначених для ураження повітряних цілей 
зенітними керованими ракетами. 

Зенітний ракетно-артилерійський комплекс – сукупність 
функціонально зв’язаних бойових і технічних засобів, призначених для 
ураження повітряних цілей зенітними керованими ракетами та 
артилерійським вогнем. 

Протитанковий ракетний комплекс – сукупність протитанкової 
керованої ракети з пусковою установкою, призначеної для знищення 
танків та інших броньованих цілей. 

Реактивна система залпового вогню – сукупність реактивних снарядів 
з пусковою установкою, призначених для знищення живої сили та 
неброньованої техніки. 

Ракета – безпілотний керований або некерований на траєкторії 
літальний апарат, що здійснює політ під дією реактивної сили та 
призначений для доставки бойової частини до цілі. 

Зенітна керована ракета – безпілотний літальний апарат з реактивним 
двигуном, призначений для доставки бойового заряду (бойової частини) 
до району знаходження повітряної цілі. 

Авіаційна ракета – безпілотний літальний апарат з реактивним двигуном 
(керований або некерований), призначений для доставки бойового заряду 
(бойової частини) до району знаходження цілі (повітряної, наземної, морської) 
та пуск якої здійснюється з літального апарата. 

Балістична ракета – ракета, політ якої, за виключенням активної 
ділянки траєкторії, здійснюється по траєкторії вільно кинутого тіла. 

Протитанкова керована ракета – ракета з кумулятивною головною 
частиною, приборами керування на борту і ракетним двигуном, яка 
призначена для стрільби по танкам та іншим броньованим цілям. 
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Таким чином, до об’єктів експертизи артилерійської та ракетної зброї 
відносяться: 

– гармати (в тому числі безвідкатні) та міномети, а також 
конструктивно схожі зі ствольною бойовою вогнепальною зброєю вироби 
(калібром понад 20 мм); 

– ракетні, зенітно-ракетні, протитанкові ракетні комплекси, реактивні 
системи залпового вогню (в частині бойових засобів здійснення пуску або 
пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до цілі) та 
конструктивно схожі з ракетною зброєю вироби. 

При дослідженні артилерійської та ракетної зброї проводяться 
експертизи: 

– експертиза ствольної вогнепальної зброї (калібру понад 20 мм) 
промислового й кустарного виробництва – гармати (в тому числі 
безвідкатні) та міномети; 

– експертиза ракетної зброї промислового й кустарного виробництва – 
ракетних, зенітно-ракетних, протитанкових ракетних комплексів, 
реактивних систем залпового вогню (в частині бойових засобів здійснення 
пуску або пострілу, а також доставляння уражаючих частин (елементів) до 
цілі); 

– експертиза ствольної вогнепальної зброї (калібру понад 20 мм) 
промислового й кустарного виробництва з внесеними саморобним 
способом конструктивними змінами; 

– експертиза ракетної зброї промислового й кустарного виробництва з 
внесеними саморобним способом конструктивними змінами; 

– експертиза саморобних виробів, що мають конструктивні ознаки 
ствольної вогнепальної зброї (калібром понад 20 мм) чи подібні до неї за 
зовнішнім виглядом, у тому числі й виготовлені з використанням вузлів і 
деталей зброї промислового й кустарного виробництва; 

– експертиза саморобних виробів, що мають конструктивні ознаки 
ракетної зброї чи подібні до неї за зовнішнім виглядом, у тому числі й 
виготовлені з використанням вузлів і деталей зброї промислового й 
кустарного виробництва; 

– експертиза частин, механізмів (вузлів) ствольної вогнепальної зброї 
(калібру понад 20 мм); 

– експертиза частин, механізмів (вузлів) ракетної зброї; 
– експертиза механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), які 

призводять до здійснення пуску або пострілу, а також доставляння 
уражаючих частин (елементів) до цілі. 

Основними завданнями, що вирішуються експертизою артилерійської 
та ракетної зброї є: 

– встановлення належності об’єктів до бойової вогнепальної, ракетної 
або реактивної зброї, визначення її типу, виду, моделі або зразка (для 
виробів промислового виробництва); 

– встановлення властивостей та стану об’єктів дослідження 
(справності, придатності до стрільби (для артилерійської зброї) або 
можливості використання як засобу ураження (для ракетної зброї)); 
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– встановлення способу виготовлення об’єктів дослідження, 
виявлення дефектів або неправильної взаємодії частин, механізмів 
(вузлів); 

– визначення наявних пошкоджень та можливих причин їх 
виникнення; 

– встановлення механізму дії або взаємодії елементів (вузлів), які 
призводять до здійснення пуску або пострілу, а також доставляння 
уражаючих частин (елементів) до цілі. 

Для вирішення зазначених завдань під час проведення експертизи 
артилерійської та ракетної зброї типовими питаннями є: 

1. Чим є наданий на дослідження предмет? 
2. Чи відноситься наданий на дослідження предмет до категорії (виду) 

бойової зброї (вогнепальної, ракетної або реактивної)? 
3. Якщо так, то до якого саме типу, зразку, моделі бойової зброї він 

відноситься? 
4. Яким способом виготовлено наданий на дослідження предмет? 
5. Чи є маркувальні позначення на наданому на дослідження предметі 

та їх призначення? 
6. Чи придатний наданий на дослідження предмет до стрільби (для 

артилерійської зброї) або використання як засобу ураження (для ракетної 
зброї))? 

7. Чи має наданий на дослідження предмет пошкодження або внесені 
у його конструкцію зміни? 

8. Якщо так, то чи виключають виявлені пошкодження або 
конструктивні зміни можливість здійснення стрільби (для артилерійської 
зброї) або використання як засобу ураження (для ракетної зброї))? 

Як показує практика, під час розслідування правоохоронними 
органами кримінальних справ про правопорушення, пов’язаних із 
застосуванням (виробництвом, реалізацією) бойової вогнепальної або 
ракетної зброї, необхідне застосування спеціальних знань різних галузей 
науки, техніки або інших спеціальних знань, в частині встановлення 
належності об’єктів до вогнепальної або ракетної зброї; стану об’єктів; 
вивчення пошкоджень об’єктів, вирішення питань щодо правильності дій 
особи (групи осіб, розрахунку); проведення трасологічних досліджень; 
проведення хімічної експертизи та ін. 

У зв’язку із зазначеним, до основною особливістю при призначені та 
проведені експертизи артилерійської та ракетної зброї є призначення 
комплексної експертизи, яка в загальному включає військову, балістичну, 
вибухо-технічну, експертизу зброї та інші. Основним способом 
проведення такої експертизи є синтез даних і методів тих видів експертних 
досліджень, для яких поставлені питання є суміжними, і реалізуються 
експертами різних спеціальностей за єдиною програмою. Це дає змогу 
об’єктивно і всебічно дослідити об’єкти та обставини події і надати 
обґрунтований висновок. Саме цей різновид судової експертизи сприяє 
успішному виконанню завдань правосуддя загалом. 
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Перелік посилань 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Анотація. Розглянуто питання використання спеціальних знань експерта в 

цивільному судочинстві. Викладено думку, щодо виправлення деяких протиріч в 
законодавстві, щодо процедури та підстав залучення експерта в цивільному 
процесі.  

Ключові слова: експерт, спеціаліст, спеціальні знання, висновок експерта, 
предмет та питання експертизи, дослідження обставин та явищ, матеріальні докази, 
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legislation regarding the procedure and grounds for involving an expert in the civil 
process. 

Key words: expert, specialist, special knowledge, expert opinion, subject and 
questions of an examination, study of circumstances and phenomena, material evidence, 
Civil Procedure Code of Ukraine. 

 
Аннотация. Расмотрен вопрос использования специальных знаний експерта 

в гражданском судопроизводстве. Изложено мнение, по исправлению некоторых 
противоречий в законодательстве, по поводу процедуры и оснований привлечения 
эксперта в гражданском процессе. 

Ключевые слова: эксперт, специалист, специальные знания, вывод эксперта, 
предмет и вопросы экспертизы, исследование обстоятельств и явлений, 
материальние доказательства, Гражданский процессуальный кодекс Украины. 

 
Аналізуючи ознаки судової експертизи, що пропонуються в 

юридичній літературі, ми можемо виділити коло ознак, які 
характеризують її особливості в цивільному процесі, а саме: використання 
спеціальних знань; проведення досліджень з метою встановлення 
обставин, що мають значення для справи; спеціальний суб’єкт експертизи; 
процесуальна форма оформлення експертизи; проведення дослідження на 
підставі ухвали суду. У зв’язку з цим судова експертиза визначається, як 
проведення на підставі ухвали суду особою, яка володіє спеціальними 
знаннями, дослідження певних фактів та фактичних обставин з метою 
повідомлення суду відомостей, що мають значення для справи, яке 
оформлюється спеціальним документом – висновком експерта.  

Під предметом судової експертизи не слід розуміти питання, що 
ставляться перед експертом. Вони є основою для наступної відповіді, тому 
«питаннями» буде іменуватися завдання експерту встановити якийсь факт, 
пояснити його зі спеціальної точки зору. 

З питань права не може призначатися судова експертиза, тому з метою 
можливості виникнення непорозумінь необхідно доповнити ЦПК України 
положенням: експертиза призначається для з’ясування обставин, які мають 
значення для справи і потребують спеціальних знань (окрім правових). 

При дослідженні поняття об’єкта судової експертизи, необхідно 
розглянути питання, чи відносяться до об’єктів тільки матеріальні 
предмети, фрагменти матеріальних обставин, чи до їх числа можуть бути 
включені також події, факти й інші нематеріальні об’єкти. В Законі 
України «Про судову експертизу» застосовуються різні підходи до 
вирішення цього питання. Так, у статті 1 зазначеного Закону вказується, 
що судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних 
знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про 
обставини справи. Отже, тут законодавець широко розуміє поняття 
об’єкту судової експертизи, допускаючи, що він може бути як 
матеріальним, так і нематеріальним (явища, процеси). Однак уже в статті 
5 цього Закону говориться про об’єкти дослідження саме як про 
матеріальні об’єкти, з точки зору того, що вони можуть бути пошкоджені 
або витрачені лише тією мірою, в якій це необхідно для дослідження.  
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Вдаючись до теоретичного дослідження цієї проблеми, можна дійти 
висновку, що об’єктом судової експертизи будуть лише матеріальні речі. 
У зв’язку з цим, з метою усунення протиріч, пропонується внести зміни до 
Закону України «Про судову експертизу», виключивши з тексту статті 1 
слова «явищ і процесів». 

Аналізуючи запропоновані в юридичній літературі підходи до 
класифікації судових експертиз та їх значення для правового регулювання 
цивільних процесуальних відносин, які виникають у процесі призначення 
та проведення судових експертиз, а також при дослідженні висновків 
експертів, можемо відмітити, що не всі вони мають процесуальне 
значення. Однак в ЦПК України повинні виділятись лише ті види 
експертизи, які мають процесуальне значення, а саме: додаткова, 
повторна, комплексна та комісійна. Необхідно врахувати думки сторін у 
всіх випадках при призначенні повторної або додаткової експертизи, 
навіть тоді, коли вони не заявляли клопотання про їх проведення. 

В законодавстві існує положення про те, що при проведенні 
комплексної експертизи експерт, який не погоджується з загальним 
висновком, повинен підписувати лише свою частину досліджень. У цьому 
разі він позбавляється можливості скласти окремий висновок, тобто дати 
відповіді на поставлені питання, що фактично є його обов’язком. З метою 
усунення можливості виникнення при складанні окремого висновку 
формальних складностей, пов’язаних з підписом всіма експертами частин 
висновку, що містять опис проведених ними досліджень, доцільним буде 
надання права експерту в такому випадку окремо викласти свою думку в 
загальному висновку після загальної відповіді на поставлене питання. 

Єдиною та загальною підставою призначення судової експертизи є 
необхідність застосування спеціальних знань, а виділяти ще спеціальну 
підставу – фактичні дані, обставини, які потребують з’ясування (про що 
зазначено в цивільно-процесуальному законодавстві) – недоцільно, 
оскільки це вже буде питанням визначення предмета експертизи. 

Аналізуючи випадки обов’язкового призначення експертизи, 
встановлені чинним та перспективним законодавством України, ми 
приходимо до висновку, що, при заявленні обома сторонами клопотання 
про призначення експертизи, суд не повинен завжди задовольняти таке 
клопотання. Сторони, не знаючи правил призначення судових експертиз, 
можуть вимагати її проведення й у тих випадках, коли дослідження не 
потрібне (наприклад, обставини можуть бути з’ясовані і без використання 
спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла) чи 
взагалі не можливе (наприклад, у випадку пропозиції провести експертизу 
з правових питань). Тому необхідно зобов’язати суд призначати 
експертизу в разі заявлення клопотання про це обома сторонами, за умови 
відсутності обставин, які виключають проведення такої експертизи.  

Необхідно доповнити ЦПК України положеннями, які б 
встановлювали, що перед призначенням особи експертом, її потрібно 
викликати до суду, попередити про кримінальну відповідальність за дачу 
завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від 
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виконання покладених на неї обов’язків, роз’яснити такій особі права, 
заслухати її думку щодо наявності підстав для відводу, а також 
правильності та повноти формулювання питань, які виносяться на 
експертизу, правильності відібрання зразків для порівняльного аналізу, 
достатності об’єктів і матеріалів, що направляються для дослідження. 
Якщо особа, призначена експертом, є працівником експертної установи 
або має кваліфікацію судового експерта, суд може її викликати до 
призначення експертизи лише у випадках, коли виникає необхідність у 
допомозі спеціаліста (наприклад, при формулюванні питань, відібранні 
зразків для порівняльного дослідження), оскільки такі особи 
попереджаються про притягнення до кримінальної відповідальності за 
надання завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних 
причин від виконання покладених на них обов’язків при присвоєнні 
кваліфікації судового експерта.  

Оскільки призначення експертизи не можна віднести до нескладних 
питань (тільки для того, щоб правильно і повно сформулювати питання, 
що потребують для свого вирішення спеціальних знань, потрібний час і 
зосередженість), ухвала суду про призначення експертизи повинна 
виноситись у нарадчій кімнаті. При дорученні проведення дослідження 
окремим експертам, які працюють в експертній установі, некоректно 
призначати провідну установу, оскільки можуть виникнути проблеми з 
оплатою експертизи, а саме в частині оплати за виконання експертною 
установою функцій провідної установи. 

Також необхідно закріпити в ЦПК України норму, в якій встановити: 
якщо експертами призначено осіб, які не є працівниками експертних 
установ, суд в ухвалі про призначення експертизи повинен визначити з їх 
числа керівника експертної групи, на якого покладаються обов’язки по 
організації проведення експертизи та якому передаються об’єкти та 
матеріали для дослідження. 

Законодавство України висуває єдину вимогу до здатності особи 
виступати експертом у суді – наявність спеціальних знань у певній сфері. 
Реєстрація експертів у Реєстрі атестованих судових експертів не є 
обов’язковою і відбувається на добровільних засадах. Позиція, при якій 
допускається можливість призначення експертами лише осіб, внесених до 
Державного реєстру атестованих судових експертів, є неправильною, 
оскільки це обмежує суд при залучені до проведення експертизи 
кваліфікованих спеціалістів у галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла. 

Слід віднести до підстав відводу судового експерта факт проведення 
ним будь-якої ревізії, матеріали якої використовуються при розгляді 
справи, а не лише ревізії, матеріали якої стали підставою для порушення 
даної цивільної справи. Так, якщо стане відомо, що фахівець проводив 
ревізію на замовлення особи, зацікавленої в результатах розгляду справи, 
та отримав від неї плату за виконану роботу, то це поставить під сумнів 
об’єктивність експерта при проведенні дослідження. 

Необхідно звернути увагу на наявність протиріч у нормах Закону 
України «Про судову експертизу» та Закону України «Про ліцензування 
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певних видів господарської діяльності» щодо ліцензування судово-
експертної діяльності. У зв’язку з цим, пропонується внести зміни до 
Закону України «Про судову експертизу», якими виключити можливість 
здійснення судово-експертної діяльності на підприємницьких засадах на 
підставі спеціального дозволу (ліцензії). 

Здійснення діяльності, пов’язаної з проведенням криміналістичних, 
судово-медичних, судово-психіатричних експертиз, тільки державними 
підприємствами та організаціями, як встановлено Законом України «Про 
підприємництво», значно обмежує можливості суду та осіб, які беруть 
участь у справі, при залученні фахівців для сприяння правосуддю та 
встановленню об’єктивної істини.  

При розгляді питання про можливість призначення експертизи 
експертній установі підтримуємо думку про те, що керівник цієї установи 
зобов’язаний до початку дослідження повідомити суд про персональний 
склад експертів, яким передбачається доручити проведення експертизи, а 
також про ступінь їх професійної підготовки (за формальними критеріями: 
наявність фахової освіти, спеціалізація, стаж роботи). Разом з тим, дану 
інформацію керівника експертної установи потрібно розглянути в 
судовому засіданні, де з цього приводу будуть заслухані особи, які беруть 
участь у справі. У випадку відсутності підстав, що виключають участь у 
справі як експертів запропонованих осіб, суд затверджує їх своєю 
ухвалою, яка повинна направлятися в експертну установу.  

З огляду на такий підхід, пропонуємо встановити в ЦПК України не 
право, а обов’язок керівника експертної установи призначати експертів. 
Причому, з метою запобігання затягування розгляду справи, в ЦПК 
України необхідно визначити максимальний термін, у який потрібно 
направити суду інформацію про осіб, які призначаються для проведення 
дослідження. 

Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз 
встановлено право керівника експертної установи, у випадку, якщо він не 
погоджується з висновком експерта, доручити проведення дослідження 
комісії експертів, до якої включається і експерт, з позицією якого керівник 
не згоден. При виникненні розбіжностей між членами комісії складається 
кілька висновків відповідно до позицій експертів. Такий підхід є 
неправильним. Керівник експертної установи не має права самостійно 
залучати інших фахівців для проведення дослідження, оскільки судом не 
перевірена наявність або відсутність підстав, які виключають можливість 
призначення їх експертами по даній справі. Тому, необхідно встановити у 
Законі України «Про судову експертизу» положення, яким закріпити, що 
у випадку, коли керівник експертної установи не погоджується з 
висновком експерта, на нього покладається обов’язок направити суду 
разом з висновком експерта свої зауваження та пропозиції щодо 
призначення нових експертів.  

Аналізуючи законодавство України, яке визначає обов’язки судового 
експерта, необхідно звернути увагу на те, що їх коло визначається різними 
нормативно-правовими актами. Враховуючи це, доцільно встановити 
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процесуальних обов’язків експерта керуватися виключно законами, а не 
підзаконними нормативними актами. 

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз дещо 
розширює права експерта порівняно із Законом України «Про судову 
експертизу». Так, право заявляти клопотання, що стосуються проведення 
експертизи, закріплене в Інструкції, є значно ширшим, ніж право заявляти 
клопотання, що стосуються предмета експертизи, передбачене Законом 
України «Про судову експертизу», оскільки поняття проведення 
експертизи пов’язане як з предметом експертизи, так і з порядком її 
проведення. Однак Інструкція є підзаконним нормативним актом і не може 
виходити за межі, встановлені законом. Тому можна говорити лише про 
право експерта заявляти клопотання, що стосуються предмета експертизи. 
Тому пропонуємо законодавчо закріпити саме право заявляти клопотання, 
які стосуються проведення експертизи.  

Право експерта на оскарження дій, які порушують його права або 
перешкоджають проведенню експертизи, необхідно закріпити в ЦПК 
України та встановити порядок такого оскарження. Наприклад, у випадку 
відмови суду у задоволенні клопотання експерта про ознайомлення із 
матеріалами справи, він буде вимушений скласти висновок про 
неможливість дати відповідь на поставлені питання, хоча краще було б 
оскаржити такі дії суду. Більшість прав, названих у Законі України «Про 
судову експертизу» та Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз, є процесуальними правами, які повинні закріплюватися і 
визначатися виключно в ЦПК України. У спеціальних законах та 
підзаконних нормативних актах потрібно приділяти увагу лише 
організаційним відносинам, пов’язаним із проведенням експертизи. Тому 
не можна погодитися з авторами ЦПК України, які при визначенні прав 
експерта відсилають до Закону України «Про судову експертизу». 

Розуміючи під доказом тільки фактичні дані, які повинні бути 
виражені в особливій процесуальній формі, що й буде засобом 
доказування доцільно замінити у ЦПК України таких словосполучень, як 
«письмові докази», «речові докази» на «письмові засоби доказування», 
«речові засоби доказування», оскільки фактично мова йде не про докази, а 
саме про засоби доказування.  

Необхідно закріпити права осіб, які беруть участь у справі, 
знайомитися з матеріалами експертизи: графіками, діаграмами, 
таблицями, ходом експериментів, іншими документами, пов’язаними з 
проведенням дослідження, не в Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз, а в процесуальному законі, тобто ЦПК України. Крім 
цього, пропонується закріпити в ЦПК України вимоги до структури 
висновку експерта, оскільки правильне його оформлення має велике 
значення для справедливої оцінки даного засобу доказування судом. 

Виходячи з практичних і теоретичних міркувань, потрібно відрізняти 
висновок про неможливість вирішення поставленого перед експертизою 
питання і повідомлення про неприпустимість (неправомірність) дачі 
експертного висновку. Необхідність оформлення останнього виникає, 
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коли наданих матеріалів недостатньо або якщо у експерта немає 
відповідних знань. Природа висновку про неможливість вирішення 
поставленого перед експертизою питання зовсім інша: експерт є 
кваліфікованим фахівцем у конкретній галузі знання і йому надано 
достатню кількість порівняльних матеріалів. Однак навіть за цих умов 
неможливо дати відповідь на поставлене перед експертизою питання не 
тільки в категоричному позитивному чи негативному смислі, але й навіть 
у формі припущення. 

 
Перелік посилань 

1. Цивільний процесуальний кодекс України. Верховна рада України: офіц. веб-
портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 

2. Про судову експертизу: закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ. 
Відомості верховної ради України. 1994 № 28, Верховна рада України: офіц. веб-
портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 

3. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз: затв. Наказом Мінюсту України № 53/5 від 8 жовтня 1998 р. Верховна 
рада України: офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98. 

4. Реєстр атестованих судових експертів / Офіц. Сайт Мінюсту України. 
URL: http://rase.minjust.gov.ua/  

5. Лапта С. П. Правові та наукові основи використання судових експертиз 
при розслідуванні злочинів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2006. 227с. 

6. Кравченко О. А. Застосування спеціальних знань під час збирання, 
дослідження та використання речових доказів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. 
Запоріжжя, 2012. 212 с. 

7. Кравченко О. А. Застосування спеціальних знань при перевірці та оцінці 
доказів. Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному 
судочинстві: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14-15 березня 2003 р.). 
Харків, 2003. С. 118-121. 

8. Авдєєва Г. К. Проблеми реалізації прав учасників кримінального 
провадження на використання спеціальних знань в умовах змагального 
судочинства. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Київ, 
2019. Вип. 64. С. 223-232.  

9. Авдєєва Г. К., Прохоров-Лукин Г. В. Міжнародний досвід регламентації та 
використання спеціальних знань у судочинстві. Юрид. вісник України. 
Законотворення. Київ, 2013. № 39. С. 8. 

 
  



102 

УДК 629.331 
Вовк Павло Євгенійович 

 
судовий експерт лабораторії інженерно-технічних досліджень  

електронна адреса: vovk.pavel.1995@gmail.com 
 

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз  
Міністерства юстиції України 

 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ 

ДОСЛІДЖЕННІ ПРИЧИН РУЙНУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
USE OF THE FINITE ELEMENT METHOD IN STUDYING THE 

REASONS FOR DESTRUCTION OF VEHICLE PARTS 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Анотація. Наведено алгоритм виикористання методу кінцевих елементів і 
програмного комплексу ANSYS для визначення напруженого стану деталей 
транспортних засобів при визначенні причин їх виходу з ладу. Наведений алгорит 
проілюстріровано на прикладі аналізу на міцність поршня дизельного двигуна. 

Ключові слова: судова експетиза, дослідження деталей трапортних засобів, 
метод кінцевих елементів, програмний комплекс ANSYS, багатокомпонентний 
напружений стан, розрахунок на міцність поршня дизельного двигуна. 

 
Annotation. Аn algorithm is shown for applying the finite element method and the 

ANSYS program complex to determine the stress state of vehicle parts when determining 
the reasons for their failure. The above algorithm is illustrated by the example of the 
strength analysis of the piston of a diesel engine. 

Key words: forensic examination, research of parts of vehicles, finite element 
method, ANSYS software package, multi-component stress state, calculation of the 
strength of a diesel engine piston. 

 
Аннотация. Приведен алгоритм применения метода конечных элементов и 

пограммного комплекса ANSYS для определения наряженного состояния деталей 
транспортных средств при определении причин их выхода из строя. Приведеный 
алгоритм проилюстрирован на примере анализа на прочность поршня дизельного 
двигателя. 

Ключевые слова: судебная експетиза, исследования деталей трапортних 
средств, метод конечных элементов, программный комплекс ANSYS, 
многокомпонентное напряженное состояние, расчет на прочность поршня 
дизельного двигателя. 

 
При виконанні досліджень причин виходу з ладу деталей 

транспортних засобів, вкрай важливою є інформація про напружений стан 
досліджуваних деталей. Так, наприклад, в ряді практичних завдань, при 
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визначенні причини і часу руйнування, потрібно провести порівняння 
величини руйнуючого зусилля з величиною діючих експлуатаційних 
навантажень (особливо це актуально при визначенні причин руйнувань в 
разі наявності складної картини зламу). Застосування методу кінцевих 
елементів (далі МКЕ) дозволяє отримати досить достовірні дані про 
розподіл напружень в тілі досліджуваної деталі, як з урахуванням її 
індивідуальних конструктивних особливостей (наприклад, виникнення 
концентраторів напружень внаслідок наявності фасок, галтелей і т.д), так 
і з урахуванням конструктивних особливостей вузла. Застосування такого 
підходу дозволяє оцінювати ступінь впливу різних фактров (велечини 
діючих на вузол зусиль, величини монтажних напружень і т.д.) на 
напружено-деформований стан деталі. 

Застосування розрахункових методів при визначенні причин і часу 
руйнування деталей транспортних засобів в практиці судово-експертної 
діяльності описано в літературі [1,2]. У даній літературі наведено методи 
розрахунку напружень від діючих експлуатаційних навантажень з 
урахуванням ефектів концентрації напруги і методи розрахунку велични 
руйнуючого зусилля, а також підходи до аналізу отриманих розрахунковим 
шляхом результатів. З розвитком обчислювальної техніки, почали активно 
застосовуватися системи автоматизованого проектування (далі САПР), котрі 
дозволяють виконувати розрахунки за допомогою МКЕ, такі як ANSYS, Solid 
Works, Копас-3D і т.д. Використання зазначених САПР дає можливість 
виконувати розрахунки при визначенні причин і часу руйнування деталей 
транспортних засобів із застосуванням МКЕ. 

Проілюструвати загальний алгоритм використання МКЕ і 
програмного комплексу ANSYS для визначення напружень в деталях 
транспортних засобів, на прикладі визначення діючих напружень в тілі 
сталевого поршня сучасного дизельного двигуна вантажного автомобіля з 
урахуванням теплових навантажень.  

Діючі температуру та тиск робочих газів отримано шляхом виконання 
розрахунку теплового циклу двигуна аналогічного за своїми параметрами 
тепловому циклу сучасних дизельних двигунів, таких як ЯМЗ 650.  

На основі розрахункових методик наведених в літературі [3,4] були 
визначені граничні умови та сформовані вихідні дані для розрахунку: 
 

1. Максимальний робочий тиск 10,1 МПа
2. Середній коефіцієнт тепловіддачі від робочих газів 

до днища поршня, αГср* 905,56 Вт/м2 К 

3. Середня температура прикордонного слою TПРСР 556,8 К
4. Середня результуюча за теплообміном температура 

прикордонного слою TГРЕЗ ** 668,16 К 
5. Коефіцієнт тепловіддачі від робочих газів до 

жарового поясу, αГП
163,34 Вт/м2 К 

6. Температура охолоджуючого масла, T  373 К
7. Коефіцієнт тепловіддачі від оходжуючого масла до 

стінки масляної галереї, αМГ
1694 Вт/м2 К 
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8. Коефіцієнт тепловіддачі від охолоджуючого масла 
до внутрішньої повехні днища поршня, αМД 1694 Вт/м2 К 

9. Коефіцієнт тепловіддачі αК П *** 6450 Вт/м2 К
10. Температура прикордонного слою кільце –

поршень TК П, для верхнього компресійного кільця 453 К 
11. Температура прикордонного слою кільце –

поршень TК П, для середньго компресійного кільця 423 К 
12. Температура прикордонного слою кільце –

поршень TК П, для нижнього компресійного кільця 393 К 
13. Коефіцієнт тепловіддачі αП Ц **** 860 Вт/м2 К 
14. Температура прикордонного слою 𝑇П Ц ***** 393 К 

 
*Середній коефіцієнт тепловіддачі від робочих газів до днища поршня 

αГср та середню температуру прикордонного слою TГРЕЗ визначено за 
алгоритмом вказаному в літературі [3,4] . По всій поврехні поршня 
значення коефіцієнта тепловіддачі від робочих газів були прийняті 
однаковими, для визначення локальних значень αГср необхідно провести 
газодинамічний розрахунок. 

** Середня результуюча за теплообміном температура прикордонного 
слою TГРЕЗ – розрахована з урахуванням середньої результуючої за 
тепловіддачею температури газ. TГРЕЗ відповідно до рекомендацій 
літератури [7] була прийнята на 20% вище TПРСР. 

*** При розрахунку коефіцієнту тепловіддачі αК П розраховано виходячи 
з умови що зазор між компресійним кільцем та поршем складає 0,02 мм. 

**** Коефіцієнт тепловіддачі αП Ц – розраховано виходячи з умови 
що зазор між поршнем та стінкою циліндра складає 0,15 мм. 

***** Температура прикордонного слою 𝑇П Ц – прийната на основі 
досвіду проектування аналогічних двигунів, так як розрахунок теплового 
стану гільзи циліндра не проводився. 
 

 
 

Рис. 1. Граничні умови для різних зон поршня Mono Xcomp: 
Побудова тривимірної моделі виконувалась в SolidWorks. Отримання значень 

діючих напружень напржень та полів температур виконанується в три етапи за 

𝛼Гср,TГРЕЗ 

𝛼ГП,TГРЕЗ

𝛼МГ, 𝑇  

𝛼МД, 𝑇  𝛼К П, 𝑇К П

𝛼П Ц, 𝑇П Ц 
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допомогою двох пакетів програмного комплексу ANSYS (ANSYS Steady-State 
Thermal та ANSYS Static Structural).  

 
Початок розрахунку в програмному комплексі ANSYS починається з 

побудови структури розрахунку (мал. 2.), задання граничних умов (мал. 1.) 
та побудови сітки кінцевих елементів. Сітка кінцевих елементів будується 
виходячи з умови що кількість елементів в найменшому лінійному розміру 
не повинно бути менше трьох. 

Для задання властивостей матеріалів використовується розділ 
Engineering Data. При завданні властивостей матеріалів можна 
використовувати внутрішню базу даних ANSYS, або додавати власний 
матеріал і вручну зазначати його властивості. 

 

 
 

Рис. 2. Структура розрахунку в програмному комплексі ANSYS 
 

В контексті данного дослідження, для матеріала поршня необхідно 
завдати модуль пружності, коефіцієнт теплопроідності матеріала, модудь 
пружносі з урахуванням температури поршня, отриманої на попередній 
ітерації розрахунку. Також обов’язково потрідно вказати розмірність 

заданих параметрів.  
В пакеті ANSYS Steady-

State Thermal за відповідними 
граничними умовами 
розраховуються температурні 
поля(мал. 3). 

Перевірка конструкції 
поршня на міцність 
починається з перевірки на 
статичну міцність в 
програмному комплексі 
ANSYS за допомогою пакету 
Static Structural. В програмі 

 
Рис. 3. Температурні поля (Temperature) 

вантажного пошрня типу Mono Weld.
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вивчається половина поршня за допомогою функції Symmetric Region 
(конструкція поршня симетрична), це дозволяє зменшити кількість 
єлементів сітки та зменшити обсяг розрахунків.  

В якості навантаження задавався тиск газів на днище поршня, 
температурні поля, розраховані в пакеті ANSYS Steady-State Thermal, та 
сили інерції поршня при роботі двигуна в режимі максимального крутного 
моменту (1400 об/хв). 

Для визначення амплітудних значень напружень розглянемо два 
положення поршня. Перше положення відповідає максимальному тиску 
робочих газів а друге положення відповідає максимальному значенню сил 
інерції. 

В програмному комплексі обраховувалися поля нормальних 
напружень (Normal Sterss) в тілі поршня для обох положень (мал. 4).  

Відповідно до розрахованих полів напружень небезпечними місцем є 
основа бобишки. Головні напруження в цій точці складають: 
 

Положення, № 𝜎 , МПа 𝜎 , МПа 𝜎 , МПа
1 204,16 83,91 46,77
2 5,58 1,68 1,26

 
Визначення допустимих напружень починаэться з розрахунку 

допустимих напружень виходячи з умови забезпечення витривалості. Для 
багатокомпонентного напруженного стану та ассиметричного циклу 
діючих напружень умова руйнування від втомленості має наступний 
вигляд [6]: 

 
𝜎екв  𝜎 Ψ 𝜎 𝜎  

 
де, 𝜎  – інтенсивність максимальних змінних напружень; 

Ψ  𝜎
𝜎  – коефіцієнт, що враховує вплив постійної складової 

циклу навантаження на опір втомленості при згині; 
𝜎  – найбільше постійне нормальне напруження; 
𝜎  – поріг витривалості матеріала;  
𝜎  – поріг міцності матеріалу. 
При наявності концентрації напружень та складному напруженому 

сані інтенсивність максимальних змінних напружень визначається через 
головні напруження за залежністю наведеній в літературі [6]:  

 

𝜎
1

√2
𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎 𝜎  

 
В цій формулі амплітудні значення головних напружень за цикл 

можна визначити за наступними залежностями: 
 

𝜎  
𝜎  𝜎

2
; 𝜎  

𝜎  𝜎
2

; 𝜎  
𝜎  𝜎

2
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Поле головного напруження 𝜎 при 
максимальному тиску робочих газів 

Поле головного напруження 𝜎 при 
максимальному тиску робочих газів 

Поле головного напруження 𝜎 при 
максимальному тиску робочих газів

Поле головного напруження 𝜎 при 
максимальних силах інерції 

 

Поле головного напруження 𝜎 при 
максимальних силах інерції

Поле головного напруження 𝜎 при 
максимальних силах інерції

Рис. 4. Поля головних напружень в тілі поршня
 
Запас міцності визначається аналогічно тому, як визначається запас 

міцності при одноосному напруженному стані по подібному циклу [6]: 
 

𝑛  
𝜎

𝐾
𝜀 𝛽 𝜎 Ψ 𝜎

, 

 
де, 𝜎  – найбільше нормальне напруження; 
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𝐾  – коефіцієнт концентрації напружень при згині; 
𝜀  – коефіцієнт, що враховує масштабний фактор; 
𝛽  – коефіцієнт, що враховує стан поверхні; 
Ψ  𝜎

𝜎  – коефіцієнт, що враховує вплив постійної складової 
циклу навантаження на опір втомленості при згині. 

Для початкових етапів розрахунку поріг витривалості можна 
визначити за розрахунковою залежністю [6]: 

 
𝜎 0,55 0,0001𝜎 𝜎  

 
При використанні данної розрахункової залежності потрібно 

враховувати, що з підвищенням температури поріг міцності матеріала 
поршня зменшується. Тобто порібно використовуванти значення порогу 
міцності матеріала що відповідає температурі у найбільш навантаженній 
точці поршня. 

Далі, за наведеним вище алгоритмом розраховуємо амплітуди 
головних напружень, інтенсивність амплітуд змінних напружень та запас 
міцності: 

 
𝜎  99,29 МПа; 𝜎  41,12 МПа; 𝜎  22,76 МПа; 𝜎 69,20 МПа 

 
Поріг міцності для поковок зі сталі 35ХМ діаметром до 120 мм складає 

𝜎 900 МПа, відповідно поріг витривалості за розрахунковою 
залежністю складає 𝜎 414 МПа. 

Після проведення розрахунку інтенсивності напружень був 
визначений запас міцності поршня: 𝑛  2,78, 

Отримане значення коефіцієнту запасу міцності, відповідно до 
рекомендацій літератури [5] не повинно бути менше 2,0 -2,5. 

Висновки. Наведено алгоритм проведення розрахунків з визначення 
напружень із використанням метода кінцевих елементів та програмного 
комплексу ANSYS для деталей що тривалий час працють в умовах дії 
змінних за вличиною навантажень. Наведений алгоритм розглянуто на 
прикладі визначення діючих напружень в тілі сталевого поршня сучасного 
дизельного двигуна вантажного автомобіля з урахуванням теплових 
навантажень. 
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ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

DECLARATION OF FALSE INFORMATION: ACTUAL PROBLEMS 
OF PRE-TRIAL INVESTIGATION 

 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

Анотація. Розглядаються актуальні проблеми розслідування декларування 
недостовірної інформації, пов’язані з недосконалістю законодавства, 
неефективною роботою системи органів кримінальної юстиції, а також іншими 
труднощами, що виникають в органів досудового розслідування. Формулюються 
окремі пропозиції щодо їх вирішення. 

Ключові слова: декларування недостовірної інформації, незаконне 
збагачення, досудове розслідування, злочини у сфері службової діяльності, 
службова особа, взаємодія. 

 
Annotation. Considers the problems of investigation of the declaration of false 

information related to the imperfect legislation, inefficient operation of the system of 
criminal justice, as well as other difficulties arising from the bodies of pre-trial 
investigation. Formulated some proposals for their solution. 

Key words: declaring false information, illegal enrichment, pre-trial investigation, 
crimes in the field of service activity, official, interaction. 

 
Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы расследования 

декларирования недостоверной информации, связанные с несовершенством 
законодательства, неэффективной работой системы органов уголовной юстиции, а 
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также другими трудностями, возникающими у органов досудебного 
расследования. Формулируются отдельные предложения по их решению. 

Ключевые слова: декларирования недостоверной информации, незаконное 
обогащение, досудебное расследование, преступления в сфере служебной 
деятельности, должностное лицо, взаимодействие. 

 
Конституційний Суд України 26 лютого 2019 року визнав ст. 368-2 КК 

України такою, що не відповідає Конституції України. Після цього 
відбулася декриміналізація незаконного збагачення – відповідні 
кримінальні провадження закрили, а особи, які незаконно набули активи в 
значних розмірах, не будуть нести кримінальної відповідальності за це 
діяння, якщо, звісно, їх не визнають винними в учиненні інших злочинів. 
З одного боку, відбулася «амністія» високопосадовців, підозрюваних чи 
обвинувачених у незаконному збагаченні, а з другого – їм надано 
«індульгенцію» на вчинення цього суспільно небезпечного діяння, яка 
буде діяти до нової його криміналізації [1, с. 84]. У такій ситуації 
важливим інструментом стримування осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, від учинення 
корупційних правопорушень залишається декларування недостовірної 
інформації (ст. 366-1 КК України). Однак у представленій редакції 
заборонна норма щодо декларування не може ефективно протидіяти 
незаконному збагаченню державних службовців [2, с. 79], оскільки немає 
необхідного потенціалу. 

Окрім того, на практиці під час розслідування декларування 
недостовірної інформації виникають проблеми, пов’язані як з 
недосконалістю законодавства, неефективною роботою системи органів 
кримінальної юстиції, а також іншими труднощами розслідування цього 
кримінального правопорушення. 

1. Серед законодавчих проблем варто відмітити насамперед позицію 
НАЗК відповідно до якої об’єкти декларування (наприклад, нерухомість, 
цінне рухоме майно, транспортні засоби тощо) декларуються відповідно 
до їх наявності станом на останній день звітного періоду. Такі роз’яснення 
НАЗК фактично легалізують схему недекларування активів, якими суб’єкт 
декларування користувався упродовж звітного періоду до 31 грудня 
відповідного року. Така «ведмежа послуга» корупціонерам інколи зводить 
нанівець роботу правоохоронців з виявлення та документування цього 
злочину. Це корисне для розвитку корупції трактування положень Закону 
України «Про запобігання корупції» не лише дискредитує роботу НАЗК, 
але й суттєво перешкоджає протидії корупції серед службових осіб, що 
займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Тому 
відповідні роз’яснення НАЗК слід привести у відповідність до 
буквального змісту положень закону. Водночас з іншого боку виникає 
проблема – який період часу потрібно користуватися певними активами, 
щоб вносити таку інформацію до електронної декларації? Очевидно, що 
якщо суб’єкт декларування користується певним майном протягом 
відносно нетривалого часу постає питання чи логічно вимагати 
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декларування таких фактів. Адже наприклад, суб’єкт декларування може 
взяти відпустку і поїхати відпочити до друзів на кілька днів, а ще через 
певний період до родичів. Чи потрібно декларувати такі факти. Тут 
очевидно існує проблем, яка потребує вирішення в законодавчому 
порядку. Як варіант можна визначити певний період для користування 
активами в такій ситуації лише за наявності якого суб’єкт декларування 
повинен вносити відповідні відомості до декларації. 

2. Оскільки злочин, передбачений ст. 366-1 КК України, належить до 
категорії невеликої тяжкості під час його розслідування неможливо 
проводити слідчі (розшукові) дії. Водночас доказувати цей злочин у разі 
його вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, без цих способів збирання доказів дуже 
складно. 

3. Відсутність відповідальності за незаконне збагачення надає 
можливість декларувати незаконні активи надаючи їм у такий спосіб 
легальної форми. Тому такі злочини як декларування недостовірної 
інформації та незаконне збагачення повинні бути невід’ємним елементом 
(а можливо й окремими елементами) механізму протидії корупції в 
Україні.  

У контексті нової криміналізації незаконного збагачення можливо 
варто створити єдину заборонну кримінально-правову норму, яка б 
стосувалася електронної декларації та відображення в ній певної 
інформації, насамперед щодо активів. Водночас необов’язково 
створювати нову норму. Як варіант можливе удосконалення ст. 366-1 КК 
України, яка передбачає підстави кримінальної відповідальності за 
неподання декларації та подання до декларації завідомо недостовірних 
відомостей. У відповідній об’єднаній заборонній кримінально-правовій 
нормі можна передбачити підстави кримінальної відповідальності за такі 
діяння: 1) недекларування необхідних відомостей, зокрема активів у 
певних розмірах; 2) декларування активів, джерело походження яких 
непояснене або неправдиве; 3) не подання декларації [3, с. 50-51]. 

4. Подача особою декларації після початку кримінального 
провадження у певних випадках оцінюється як дійове каяття або зміна 
обстановки і особа звільняється від кримінальної відповідальності1. Однак 
подання декларації після початку кримінального провадження не можна 
оцінювати як зміну обстановки. Не слід визнавати й дійовим каяттям 
подання декларації після затвердження обвинувального акта чи його 
надходження до суду. У зв’язку з цим очевидно слід чітко диференціювати 
пом’якшувальний ефект цієї обставини, що пом’якшує покарання, 
залежно від періоду часу вчинення відповідних дій. Очевидно що не може 
бути дійового каяття у тих випадках коли злочин розкрито, а досудове 

                                                 
1 У 2018 р. за декларування недостовірної інформації з 533 осіб звільнено від 
кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям 432 особи, тобто 81 % 
особу, а у зв’язку зі зміною обстановки 63 осіб, тобто 11,8 % [4].  
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розслідування завершено, оскільки відповідно до ст. 45 КК України воно 
включає три обставини: 1) щире каяття; 2) активне сприяння розкриттю 
злочину; 3) повне відшкодування завданих збитків або усунення 
заподіяної шкоди. Активне сприяння розкриттю злочину можливе лише 
під час досудового розслідування, а не після нього. 

5. Вивчення судової практики свідчить про те, що до кримінальної 
відповідальності за декларування недостовірної інформації притягають 
зазвичай суб’єктів декларування, що належать до службових осіб самого 
нижчого рівня (поліцейських, голів сільських, селищних, міських, 
районних рад). Натомість службовим особам, які займають відповідальне 
та особливо відповідальне становище і які фігурують у низці скандалів у 
ЗМІ (це зокрема народні депутати, міністри, керівники правоохоронних 
органів, їх заступники, судді), вдається уникати кримінальної 
відповідальності. 

6. Надзвичайно низьким є рівень взаємодії НАЗК з НАБУ та НП 
України у виявленні та розслідуванні декларування недостовірної 
інформації. Детективи НАБУ та слідчі НП України не мають прямого 
доступу до електронного реєстру декларацій. Окрім того, як слушно 
зауважено в юридичній літературі нині роз’яснення НАЗК суперечать 
законодавству України, насамперед положенням КПК України, а також 
існують труднощі залучення НАЗК до повної перевірки декларацій [5, 
с. 64-65]. 

7. Найбільше труднощів під час розслідування цього злочину, 
пов’язано із доказуванням умислу на подання недостовірної інформації до 
електронної декларації. На це звертають увагу не лише практичні 
працівники, але й вчені [6, с. 161]. Складнощі обумовлені тим, що суб’єкти 
декларування посилаються на різні обставини, що ставлять під сумнів 
наявність умисної форми вини, зокрема на такі: не володіння повною 
інформацією про активи членів сім’ї; використання помічників для 
заповнення декларації, які можуть щось переплутати або не вказати; 
недостатньо чіткі та зрозумілі законодавчі положення, що визначають 
особливості заповнення та подання електронної декларування; відповідні 
роз’яснення НАЗК тощо. 
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ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ В УКРАИНЕ 

 
Анотація. Розглянуті проблемні питання правового регулювання збору, 

зберігання і використання дактилоскопічної інформації з метою забезпечення 
безпеки особи, суспільства і держави; з урахуванням досвіду іноземних держав 
розглянуті основні напрями вдосконалення та використання можливостей системи 
дактилоскопічної реєстрації.  

Ключові слова: дактилоскопічний облік, дактилоскопіювання, відбитки 
пальців рук, експертна служба. 

 
Annotation. Тhe problem questions of the legal adjusting of collection, storage and 

use of fingerprint information, are considered with the purpose of providing of safety of 
person, society and state; taking into account the experience of foreign countries, the 
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main directions of improving and using the possibilities of the fingerprinting system are 
considered 

Key words: fingerprinting account, fingerprinting, fingerprints, expert service. 
 
Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы правового регулирования 

сбора, сохранности и использования дактилоскопической информации с целью 
обеспечения безопасности человека, общества и государства; с учетом опыта 
иностранных государств рассмотрены основные направления усовершенствования 
и использования возможностей дактилоскопической регистрации. 

Ключевые слова: криминалистический учет, дактилоскопирование, отпечатки 
пальцев рук, экспертная служба.  

 
Назва теми доповіді обумовлена важливістю поставленої проблеми, 

адже дактилоскопічна реєстрація здатна вирішувати найважливіші 
проблеми розслідування та попередження злочинів, а також забезпечувати 
безпеку не тільки осіб, а і громадянського суспільства в цілому.  

Не можна залишити поза увагою ту обставину, що довгий час 
дактилоскопіювання осіб сприймалося виключно як засіб реєстрації 
злочинців. Для суспільства цей світоглядний підхід не втратив своєї 
актуальності і сьогодні. Але настав час згадати, що дактилоскопічна 
інформація необхідна не тільки для боротьби зі злочинністю, але й для 
забезпечення державних інтересів – встановлення осіб жертв техногенних 
катастроф, аварій, стихійних лих, безвісти зниклих осіб, обліку 
чисельності населення, його переміщення та ін. Для успішного 
розв’язання цих завдань значну допомогу виконувала би реєстрація всього 
населення. Про це неодноразово пропонувалося раніше. Але при 
обговоренні проблеми загальної дактилоскопічної реєстрації аргументи 
супротивників зводяться до того, що впровадження цієї процедури 
порушить право громадян на таємницю особистого життя і свободу 
пересування. Цей довід, поза сумнівом, має під собою підстави, але 
втрачає переконливість при зіставленні користі і недоліків обов’язкової 
дактилоскопічної реєстрації. 

Необхідність більш широкого застосування дактилоскопічного обліку 
в Україні диктується рядом зовнішніх та внутрішніх факторів. До 
зовнішніх, зокрема, належить потреба в міжнародній кооперації 
правоохоронних органів у боротьбі із тероризмом, організованою 
злочинністю, нелегальною міграцією та ін. Внутрішні фактори, які 
обумовлюють необхідність більш широкого застосування можливостей 
дактилоскопічного обліку, це – велика кількість невпізнаних трупів, 
зростання числа природних та техногенних катастроф, забезпечення 
ефективності розшуку безвісти зниклих громадян та ін. Крім того, у 
зв’язку із бойовими діями виникла значна маса переміщених осіб зі 
східних областей країни, які не мають постійного місця реєстрації.  

Вивчення та аналіз законодавчої та правозастосовної практики різних країн 
свідчать про те, що дактилоскопічні обліки у світі виконують більш широкі 
функції, ніж аналогічний облік в Україні. Закони, які регулюють державну 
дактилоскопічну реєстрацію вже діють у Туреччині, Білорусії, Азербайджані, 
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Таджикистані, Республіці Молдова, Узбекистані та багатьох інших країнах. 
США, які приділяють особливу увагу правовому регулюванню 
дактилоскопічної реєстрації, – одні з лідерів в цьому напрямі. З 1924 року ФБР 
повністю контролює єдину дактилоскопічну базу. У 1991 році була введена 
єдина електронна система дактилоскопіювання, після чого всього за 8 років 
була створена єдина інтегрована система.  

Республіка Казахстан прийняла закон «Про дактилоскопічну та 
геномну реєстрацію», який вступить у дію з 1 січня 2021 року. Згідно 
закону обов’язковій дактилоскопічній реєстрації будуть підлягати всі 
жителі Казахстану, які досягли 16 віку, при отриманні паспорта. Також 
закон зобов’язує брати біологічні зразки у засуджених по тяжким та 
особливо тяжким злочинам, у осіб, особистість яких немає можливості 
встановити, а також у невстановлених трупів.  

Декілька слів щодо геномної реєстрації, тобто реєстрації за формулою 
ДНК особи. 

Створення бази обліку громадян з геномною інформацією значно 
спростить процедуру ідентифікації осіб, що буде, звісно, корисно як 
державним органам так і громадянам. Великобританія стала першою 
країною у світі, яка у 1995 році створила базу даних ДНК. Інші дві із трьох 
найкрупніших баз даних ДНК у світі знаходяться в Сполучених Штатах: 
CODIS, «Комбінований індекс ДНК системи», який містить більш ніж 11 
млн. профілів із федеральних, державних та місцевих судово-медичних 
лабораторій; та бази даних ДНК в Каліфорнії, яка містить більш ніж 2 млн. 
профілів. Навіть урядом Кувейту, до речі, в якому вже впроваджено 
обов’язкове дактилоскопіювання, також планується створити базу даних 
ДНК всіх громадян країни та іноземців, які там проживають. Це рішення 
було прийняте після теракту в столичній мечеті, в якому загинуло 27 осіб, 
а ще 222 отримали поранення. Такий напрямок є вельми перспективним та 
дуже активно почав використовуватися у криміналістиці, але геномна 
реєстрація в свою чергу тягне за собою ряд складностей, одною з яких є 
значні витрати цього процесу. Тому із-зі загострених економічних 
проблем, нестабільного положення в багатьох сферах господарського 
життя втілення в дію законів відносно геномної реєстрації населення може 
бути під великим питанням для більшості країн.  

Повертаючись до проблеми дактилоскопічного обліку слід 
підкреслити необхідність створення єдиної багатофункціональної системи 
дактилоскопічного обліку в Україні, яка, на наш погляд, є очевидною та 
досить актуальною. 

Разом з цією очевидністю є й необхідність чіткої нормативної 
регламентації створення та функціонування системи такого обліку, яка б 
забезпечувала не тільки ефективність його використання, але й 
дотримання прав людини. Тільки за цих умов запровадження єдиної 
системи дактилоскопічної реєстрації в Україні може бути позитивно 
сприйняте як населенням, та і іншими країнами.  

Дотепер в Україні основним нормативно-правовим актом є Інструкція 
про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної 
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служби МВС України, затверджена Наказом МВС України № 785 від 
11.09.2001 р. 

Згідно Інструкції дактилоскопічний облік призначений для: 
– в першу чергу – розшуку людей, які зникли безвісті, 
– встановлення за невпізнаними трупами особи людини, 
– підтвердження особи людини, яка раніше була піддана 

дактилоскопіюванню, 
– встановлення осіб, які залишили сліди рук на місці події, 
– встановлення фактів залишення однією особою слідів рук при 

вчиненні різних злочинів. 
Також зазначена Інструкція визначає категорію осіб, які підлягають 

обов’язковому дактилоскопіюванню: 
– затримані за підозрою у вчиненні злочину або взяті під варту, 
– звинувачуються у вчиненні злочину, 
– піддані адміністративному арешту [1]. 
Наказом від 21.07.2011 № 454 «Про внесення змін в Інструкцію про 

порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби 
МВС України» особи затримані за бродяжництво були зняті з 
обов’язкового дактилоскопіювання, хоча ця категорія громадян складає не 
малий відсоток у категорії невстановлених трупів [2]. 

Згідно статистичних даних станом на 31.12.2018 в Україні зареєстровано 
9324 невстановлених трупів та 6287 безвісті зниклих осіб. У тому же році було 
встановлено 978 трупів та жодної безвісті зниклої особи за допомогою АДІС 
«Дакто-2000». У порівнянні з показниками ідентифікації невпізнаних трупів в 
західних країнах, функціонування дактилоскопічного обліку в Україні не 
може бути визнане ефективним. Якщо в Україні лише 10% трупів 
ідентифікується за даними дактилоскопічного обліку, то в Європі цей 
показник перевищує 70%. Тому розширення категорій громадян, які 
підлягають обов’язковому дактилоскопіюванню вкрай необхідне. 

Створення єдиної державної системи дактилоскопічної реєстрації 
обумовлює як прийняття закону України «Про дактилоскопічну 
реєстрацію», так і низки нормативних актів, якими має бути визначено 
конкретні механізми реалізації положень цього закону. Крім того, має бути 
вирішено ряд завдань організаційного, фінансового, інформаційного, 
технічного, кадрового та іншого забезпечення створення та роботи 
державної системи дактилоскопічної реєстрації.  

Юридичні аспекти проблеми, насамперед, полягають у чіткому 
визначенні та розмежуванні підстав і порядку обов’язкової та добровільної 
дактилоскопічної реєстрації. 

Добровільна реєстрація має передбачати реєстрацію громадян, які, 
наприклад, виявили бажання убезпечити свої вклади, технології, а також 
банківські операції, таємні операції на державному рівні. Багато громадян 
вважають, що кодований слід пальця – найкращий засіб збереження 
доступу до інформації або грошових накопичень, наприклад у банках. 
Добровільна дактилоскопічна реєстрація дуже розповсюджена в 
зарубіжних країнах. А в Німеччині, Великобританії та Франції знаходяться 
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найбільш великі бази даних з відбитками пальців рук, які були відібрані на 
добровільній основі. 

До обов’язкової дактилоскопічної реєстрації необхідно віднести 
наступні групи громадян:  

– осіб, чия професійна діяльність пов’язана з підвищеним ризиком чи 
небезпекою для життя. Це перш за все співробітники МВС, СБУ, МНС, 
таможні, прокуратури, податкової служби, військовослужбовці; 

– членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден; 
– осіб, професійна діяльність яких пов’язана із забезпеченням 

транспортної безпеки;  
– осіб, що отримують права на управління транспортним засобом 

(збереження дактилоскопічних даних у цьому напряму допоможе у 
встановленні осіб, загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, а також у 
виявленні осіб, винних у нерозкритих злочинах. У Республіці Молдови, 
наприклад, дактилоскопіювано більш ніж мільйон водіїв);  

– цивільних осіб, що одержують право на володіння зброєю;  
– осіб, що перебувають на обліку в психоневрологічних або 

наркологічних диспансерах;  
– неповнолітніх, що перебувають на профілактичному обліку в 

підрозділі у справах неповнолітніх; 
– іммігранти, особи без громадянства та особи, які шукають в Україні 

політичного притулку.  
При цьому слід чітко визначити порядок отримання, зберігання та 

знищення відповідної дактилоскопічної інформації, а також створити 
необхідний механізм контролю за такою діяльністю. 

Дані дактилоскопічної реєстрації активно можуть використовуватися 
також і для візового контролю. Рівень злочинності істотно підвищується у 
зв’язку з тим, що мігранти, раніше виселені з України, мають можливість 
підробити паспортні дані і в’їхати в країну повторно. Лише система 
дактилоскопічної реєстрації дозволить припинити потік злочинного 
прошарку на Україну. При визначені порядку їх реєстрації необхідно 
враховувати відповідні міжнародні норми. 

Ще одна проблема – відсутність єдиної бази даних дактилоскопічної 
інформації. Немає ніякої таємниці, що і зараз багато іммігрантів здають 
свої відбитки пальців. Але база даних ДМС і база даних МВС не 
перетинаються. І кожна інша структура заново відбирає у іммігранта 
відбитки. Як їх тоді виявляти, якщо щось трапиться? У Євросоюзі є Візова 
інформаційна система (ВІС) – єдина база даних по всіх країнах 
Шенгенської угоди. Саме у ній зберігаються особисті дані подорожуючих. 
З 2009 року країни шенгенскої зони в процесі видачі віз відібрали відбитки 
пальців рук приблизно у 80 млн. осіб. Фактично має місце ситуація, коли 
дактилоскопічну інформацію про громадян України зберігають 
європейські країни, а у нас така база відсутня, що, поза сумнівом, збільшує 
ризик маніпуляції даними при ідентифікації осіб з боку іноземних держав. 

Необхідність впровадження дактилоскопічної реєстрації диктується 
також і міжнародною практикою та стандартами, які пред’являються до 
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національних документів, які засвідчують особу. Так, більш ніж 100 країн 
сьогодні впроваджують проекти, пов’язані з біометричною реєстрацією. 
Відповідне законодавство прийняте вже і в Україні, згідно якого кожен 
громадянин отримує не тільки закордонний паспорт, а і паспорт 
громадянина України, що містять безконтактні електронні носії, на які 
записується інформація про біометричні дані та параметри власника 
документа. Біометричні дані, параметри – це відцифрований підпис особи, 
відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук (у 
разі оформлення паспорта громадянина України – за згодою особи) [3, 4]. 
Показово, що відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до 
безконтактного електронного носія вилучаються з Єдиного державного 
демографічного реєстру та знищуються (залишаються тільки їх шаблони) 
[5]. Перспективною була б взаємодія з ДМС щодо створення єдиної з МВС 
бази, де зберігалась дактилоскопічна інформація і використовувалась 
уповноваженими органами строго в межах закону.  

Враховуючи вищевикладене, а саме в процесі обговорення проблем 
правового регулювання збору, зберігання і використання 
дактилоскопічної інформації і визнаючи актуальною тематику сучасних 
наукових досліджень, орієнтованих на вдосконалення системи 
дактилоскопічної реєстрації, можна дійти наступних висновків: 

1. Найважливіші завдання забезпечення безпеки особи, суспільства і 
держави на сучасному етапі не можуть бути вирішені без впровадження 
нових і розширення існуючих методик виявлення і ідентифікації не лише 
і не стільки правопорушників, скільки осіб, що знаходяться в соціально 
небезпечному оточенні, є потенційними жертвами аварій і техногенних 
катастроф. З цих позицій виправданим видається перегляд цілей 
дактилоскопічної реєстрації з визнанням пріоритету на забезпечення 
безпеки законослухняних громадян.  

2. Першочерговими завданнями розвитку дактилоскопічного обліку в 
Україні визнаються: розробка концепції правової захищеності особи через 
розширення дактилоскопічного контролю; зміцнення взаємодії між 
державними органами, що займаються збором, зберіганням і використанням 
дактилоскопічної інформації; розробка ефективних методик забезпечення 
оперативного використання дактилоскопічних даних. 

3. Системного наукового аналізу потребує проблема узгодженості 
дактилоскопічної реєстрації із конституційними правами громадян на безпеку 
і таємницю приватного життя. Розширення кола осіб, що підлягають 
обов’язковій дактилоскопічній реєстрації, не повинно зменшувати права 
громадян на честь, гідність і недоторканість приватного життя. 

4. У зв’язку з необхідністю захисту громадської безпеки від глобальних 
кримінальних загроз першочерговим бачиться забезпечення балансу 
міжнародного і національного правового регулювання у сфері збору, 
зберігання і використання дактилоскопічної інформації. Це завдання має бути 
вирішене на основі приведення української моделі дактилоскопічної 
реєстрації у відповідність з міжнародними стандартами. Зокрема, своєчасним 
є встановлення узгодженості між вимогами оформлення закордонних 
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паспортів громадян України, які містять електронний носій інформації, і 
візовими правилами країн шенгенської зони.  

5. Розширення міждержавної співпраці у сфері збору, зберігання і 
використання дактилоскопічної інформації пред’являє високі вимоги до 
якості нормативного регулювання дактилоскопічної реєстрації. 
Забезпеченню єдності і несуперечності правового простору в цій сфері 
може служити прийняття закону «Про державну дактилоскопічну 
реєстрацію». 

6. Для успішного використання вже наявної в Україні 
дактилоскопічної інформації, що міститься у різних базах МВС, ДМС 
необхідна розробка єдиної автоматизованої інтегрованої мережі.  
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Анотація. Розглянуто особливості ідентифікації особи за ознаками 
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Annotation. The features of identification of the person by signs of appearance with 

the use of portraits made by artists are considered. The complex character of this research, 
its possibilities and problematic aspects are determined. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности идентификации личности по 

признакам внешности с использованием портретов, выполненных художниками. 
Определен комплексный характер данного исследования, его возможности и 
проблемные аспекты. 

Ключевые слова: портрет, судебный эксперт, комплексное исследование, 
идентификация личности по признакам элементов внешности, 
криминалистические методы. 

 
Як відомо, портретна експертиза проводиться з метою встановлення 

особи за ознаками зовнішності, зафіксованими на різних носіях портретної 
інформації і виконується за допомогою спеціальних методів дослідження. 
Найчастіше порівняльне дослідження для ототожнення особи проводиться 
за фотознімками. Але іноді носіями портретної інформації для 
ідентифікації можуть бути портрети, створені художниками, тобто 
витвори мистецтва. Спробуємо проаналізувати можливості та особливості 
дослідження вказаної категорії об’єктив для ідентифікації зображеної 
особи.  

Найбільш відомими в цьому напрямку є дослідження російського 
вченого-криміналіста О. М. Зініна. В якості спеціаліста він неодноразово 
залучався до ідентифікаційних досліджень з використанням творів 
образотворчого мистецтва, а саме графічних та живописних портретів. 
Наприклад, коли виникла потреба у встановленні особи невідомого 
молодого чоловіка, зображеного на портреті Іллі Репіна, співробітники 
Фонду збереження культурних цінностей звернулись до експертів-
криміналістів для підтвердження або спростування своєї гіпотези, що на 
картині відомий діяч Сергій Дягілєв. Зазвичай з’ясування, хто саме 
зображений на портреті пов’язано не тільки з історією самого витвору 
мистецтва, але й з вивченням зовнішнього вигляду зображеної людини. І в 
таких випадках спеціальні знання в галузі дослідження ознак зовнішності, 
якими володіють криміналісти, їх експертні методики, стають 
затребуваними. В результаті проведених досліджень О. М. Зінін 
підтвердив, що на портреті невідомого роботи І. Репіна зображено саме С. 
Дягілєва.  

У своїй роботі, виданій минулого року «Загадки портретов. Записки 
криминалиста» (3-тє видання 2018 року) вчений-криміналіст також описує 
цікавий випадок встановлення особи, зображеної на портреті роботи Т. Г. 
Шевченка. Довгі роки тривали суперечки щодо того, кого саме зобразив 
Тарас Григорович на живописному портреті, оприлюдненому у 1914 році 
у Львові. Спочатку було вказано, що це портрет актора Михайла Щепкіна, 
але згодом робота експонувалась як портрет невідомого, оскільки у 
мистецтвознавців виникли сумніви. Тоді було вирішено залучити 
спеціалістів криміналістів для визначення, чи дійсно відомий актор, з яким 
товаришував Т. Г. Шевченко, був ним зображений. Для цього вивчались 
всі відомі портрети Михайла Щепкіна та їх репродукції, серед яких обрали 
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найдостовірніший фотознімок 50-х років ХІХ ст. Тим більше, що на ньому 
ракурс зображення голови чоловіка був максимально наближений до 
ракурсу на живописному портреті. Зроблені в одному масштабі 
діапозитивні зображення порівнювались методами накладення та 
суміщення. В результаті досліджень експерти дійшли висновку, що на них 
зображено одну й ту саме особу – М. С. Щепкіна [2, С.75-76]. 

Аналогічні випадки, коли на допомогу історикам, галеристам та 
іншим зацікавленим особам у питаннях встановлення конкретних осіб на 
портретах, виконаних художниками, приходили експерти-криміналісти в 
галузі портретної експертизи, описані і в інших джерелах [1, С. 223-226]. 

Слід зазначити як особливість таких експертних досліджень з 
використанням портретів, виконаних художниками, полягають в тому, що 
загальноприйняті в криміналістиці методики не можуть застосовуватись у 
незмінному вигляді, а мають бути трансформовані, оскільки 
розраховувались для фотографічних зображень. О. М. Зінін вірно вказує, 
що створюючи графічний чи живописний портрет, художник підсвідомо 
виражає своє суб’єктивне бачення людини, її відношення та розуміння. 
Також велике значення має професійна майстерність художника. Тому 
ідентифікація особи за ознаками зовнішності буде можлива тоді, коли є 
впевненість, що на портреті збережені та достовірно передані характерні 
індивідуальні особливості рис обличчя людини [2, С.80-81]. 

В якості цікавого прикладу наведемо комплексне портретне та 
мистецтвознавче дослідження, проведене експертами ДНДЕКЦ МВС 
України Тетяною Чашницькою та Катериною Новіковою з метою 
встановлення особи, зображеної на портреті роботи Валентина Сєрова. На 
дослідження було надано: фотознімок графічного портрету Валентина 
Сєрова «Портрет невідомої» (1911 р.) та для порівняння дев’ять 
фотознімків актриси Московського Малого театру Олександри 
Яблочкіної, фотознімок портрету О. Яблочкіної, виконаного художником 
М. Андреєвим. Дослідженням необхідно було встановити: чи зображена 
одна і та ж особа на графічному портреті Валентина Сєрова «Портрет 
невідомої» та на фотознімках актриси московського Малого театру 
Олександри Яблочкіної? 

При попередньому дослідженні було встановлено, що фотознімок 
графічного портрету Валентина Сєрова «Портрет невідомої», копії 
фотознімків О. Яблочкіної та фотознімок її портрету, виконаного М. 
Андреєвим, контрастні, задовільної різкості, деталі обличчя в них 
пророблені чітко, придатні для ідентифікаційного портретного 
дослідження. В ході порівняння було проведено дослідження пропорцій 
обличчя, контуру та взаємного розміщення елементів обличчя, детальне 
порівняння ознак зовнішності. Було встановлено збіг за наступними 
загальними ознаками: статтю – жіноча; антропологічним типом – 
європеоїдний; статурою – середньої повноти; виразом обличчя – в 
емоціонально-спокійному стані. Мистецтвознавець зазначив, що 
художник реалістично відтворив фізичні риси частин обличчя, спіймав 
характер, добавивши при цьому свого неповторного мистецького 
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забарвлення, свого стилю, свого бачення натури, що має значущу долю 
розкриття характеру обличчя.  

З метою проведення ідентифікаційного дослідження всі фотознімки 
збільшувались та оброблялися. Порівняльне дослідження зовнішньої 
анатомії голови та обличчя особи, зображеної на всіх фотознімках 
проводилось методом візуального зіставлення ознак зовнішності. 
Встановлено збіг за наступними ознаками елементів зовнішності: формою 
обличчя; пропорціями ширини та висоти обличчя; величиною основних 
деталей; ступенем повноти обличчя; конфігурації волосся; положенням та 
протяжності брів відносно очної щілини; будовою та посадкою очної 
надбудови (очного яблука); ступеню та контуру виразу складки верхньої 
повіки; точна відповідність носу, а саме – посадка на кістковій основі; 
відносним розміром, контуром та ступенем виразу носо-губної впадини 
(фільтру); положенням та ступенем виразу носо-ротових зморщок; 
контуром підборіддя; відносним розміром та контуром ротової щілини та 
положенням кутів рота; контуром верхньої губи та інш. 

В результаті проведеного дослідження експерти дійшли наступного 
висновку: на графічному портреті Валентина Сєрова «Портрет невідомої» 
та на фотознімках актриси московського Малого театру Олександри 
Яблочкіної, ймовірно, зображена одна і та ж особа. Вирішити питання в 
категоричній формі не виявилось можливим у зв’язку з тим, що 
відображення ознак та елементів зовнішності особи на фотознімку 
графічного портрету Валентина Сєрова «Портрет невідомої» (1911 р), 
носить наглядно суб’єктивний характер заснований на уявному образі, що 
не дозволяє з достатньою точністю виявити сукупність індивідуальних 
ознак елементів зовнішності, достатніх для категоричного висновку.  

Щодо оцінки ознак зовнішності на портреті, виконаному художником, 
потрібно з’ясовувати, чи зберігаються основні характеристики елементів 
зовнішності, притаманні конкретній людині. Слід зазначити, що в таких 
випадках часто можуть не співпадати дрібні деталі будови елементів 
зовнішності, але ці розбіжності будуть неістотними, оскільки зумовлені 
технологією виготовлення портрету художником та створенням ним 
загального образу людини. Розбіжності можуть вважатися істотними в 
тому випадку, коли змінюють комплекс домінуючих ознак та роблять 
неможливим впізнання людини, яка слугувала моделлю для портрету. 

Таким чином, основними особливостями ідентифікації особи за 
ознаками зовнішності з використанням портретів, виконаних 
художниками, ми вважаємо наступні: комплексний характер дослідження 
з залученням спеціаліста-мистецтвознавця; загальноприйняті в 
криміналістиці методики не можуть застосовуватись у незмінному 
вигляді, а мають бути трансформовані; ідентифікація особи за ознаками 
зовнішності можлива лише тоді, коли є впевненість, що на портреті 
збережені та достовірно передані характерні індивідуальні особливості 
рис обличчя людини; необхідно правильно оцінювати ознаки, що 
співпадають та виявлені розбіжності; необхідно враховувати суб’єктивний 
характер досліджуваних портретів, виконаних художниками. 
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ІННОВАЦІНІ СПЕЦІАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ВИБУХОТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИКОНАННІ 
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 
INNOVATION SPECIAL DEVICES FOR EXPLOITATION OF 

EXPLOSIVES IN THE EXECUTION OF COURT EXAMINATIONS 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 

Анотація. Запропоновано конструкції інноваційних спеціальних пристроїв 
для проведення вибухотехнічних досліджень з метою відповіді на питання про 
придатність вибухових пристроїв до вибуху. З метою перевірки працездатності, 
запропонованих пристроїв, виготовлено діючі конструкції пристроїв і проведені 
польові експериментальні дослідження.  

Ключові слова: спеціальний пристрій, осколочні гранати, реактивні 
гранатомети, вибухотехнічні дослідження.  

 
Annotation. Designs of innovative special devices for carrying out explosive 

research are offered in order to answer the question about the suitability of explosive 
devices to explosion. In order to check the efficiency of the proposed devices, the existing 
device designs were made and field experimental studies were conducted. 
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Key words: special device, fragmentation grenades, rocket-propelled grenade 
launchers, explosive research. 

 
Аннотация. Предложены конструкции инновационных специальных 

устройств для проведения взрывотехнических исследований с целью ответа на 
вопрос о пригодности взрывных устройств к взрыву. С целью проверки 
работоспособности, предложенных устройств, изготовлено действующие 
конструкции устройств и проведены полевые экспериментальные исследования. 

Ключевые слова: специальное устройство, осколочные гранаты, реактивные 
гранатометы, взрывотехнические исследования. 

 
При виконанні судових вибухово-технічних експертиз, де об`єктами 

дослідження є промислові вибухові пристрої або боєприпаси, до числа 
яких відносяться осколочні гранати (Ф-1, РГД-5, РГ-42 РГО, РГН) та 
підривники (УЗРГМ, УЗРГМ-2, УДЗ), реактивні гранатомети («РПГ-18», 
«РПГ-22», «РПГ-26», «РПГ-27», «РПГ-28» та «РПГ-29»), необхідно 
проводити експертні експерименти. Вони проводяться на полігонах 
(підривних майданчиках) із використанням спеціального вибухово-
технічного обладнання. Дистанційні підриви осколочних гранат та 
підривників, відстріл гранатометного пострілу проводяться за умов 
повного та всебічного попереднього дослідження предмету підриву та за 
відсутності ознак зовнішніх втручань у їх конструкцію. 

Відомий пристрій для дистанційного підриву гранат [1]. До вад 
відомого пристрою відноситься те, що при спрацюванні пристрою для 
дистанційного підриву гранат вибухова хвиля та осколки наносять 
пошкодження станині та блоку обвідного ролика та не повністю присутні 
безпечні умови підривання. 

Відомий пристрій для дистанційного приведення в дію реактивних 
гранатометів з пострілами [1]. До вад відомого пристрою відноситься те, 
що при витягуванні пускового шнура з висувною підставкою може 
зрушуватися вантаж, змінюючи положення відносно скоби в зоні 
пускового елемента, що може привести до відказу відстрілу або пострілу 
у не визначеному напрямку, який в свою чергу буде нести пряму загрозу 
життю і здоров`ю присутніх осіб. 

Дослідження, що спрямовані на пошуки інноваційних конструктивних 
рішень пристроїв для проведення вибухотехнічних досліджень, є 
актуальною технічною задачею.  

Запропоновано конструкцію пристрою для дистанційного приведення 
в дію ручних осколочних гранат та їх підривників [2], яка працює 
наступним чином: рама 1 з кутниками 2,3 та двоплечним важелем 11 з 
регульованою запобіжною рамкою 14 і шнуром 7 з тормозним елементом 
6 встановлюється перед стінкою 20 та зафіксовується штирями 17, які 
встановлюються у отвори 18 та заглиблюються у ґрунт (рис.1). 
Двоплечний важіль 11 знаходиться у положенні, яке показано на рис.1 із 
налаштованою на розмір вибухового пристрою, регульованою запобіжною 
рамкою 14, яка унеможливлює несанкціоноване випадання у колодязь  
21 вибухового пристрою. 
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Рис. 1. Пристрій для дистанційного приведення в дію ручних осколочних 

гранат та їх підривників: 1 – рама; 2 – кутник; 3 – кільце чеки підривника;  
4 – граната; 5 – кутник; 6 – тормозний елемент; 7 – шнур; 8 – гвинти; 9 – опори; 
10 – осі; 11– двоплечний важіль; 12 – стяжка;13 – болти; 14 – запобіжна рамка;  

15 – карабін; 16 – шнур; 17 – штирі; 18 – отвори; 19 – роз’ємний карабін;  
20 – стінка колодязя; 21– колодязь 

 
Кільце 3 чеки підривника гранати 4 подається крізь паз кутника 2 та 

з’єднується з роз’ємним карабіном 19 шнура 7. Граната 4 розташовується 
на полці А рами 1 та здійснюється попередній натяг шнура 7 з фіксацією 
його тормозним елементом 6. Вільний кінець шнура 7 заводиться за 
стяжку 12. Для запобігання неконтрольованого вибуху шнур 16, що 
приводить в дію, розмотується на безпечну відстань підриву та 
приєднується карабіном 15 до вільного кінця шнура 7. Виконується 
розпрямлення чеки підривника гранати 4. Здійснюється відхід на безпечну 
відстань. Далі тягнеться шнур 16, що приводить в дію, і шнур 7, який 
здійснює перекидання двоплечного важеля 11 із регульованою 
запобіжною рамкою 14. Подальше витягування шнура 16, що приводить в 
дію, і шнура 7 призводить до повного витягування чеки підривника 
гранати 4. Здійснюється ініціювання сповільнювача підривника, а саме в 
цей час граната 4 скочується по стінці 20 у колодязь 21 – відбувається її 
підрив. Уражаючи фактори вибуху гранати 4 спрямовуються у стінки 
колодязя 21 та уверх без руйнівного впливу на елементи пристрою. 

Авторами розроблено спеціальний пристрій [3] для дистанційного 
приведення в дію реактивних гранатометів з метою встановлення їх 
спроможності до пострілу (рис.2). Працює пристрій наступним чином: 
реактивний гранатомет з пострілом 13 закріплюється до рами 1 за 
допомогою пластикових хомутів. Для запобігання неконтрольованого 
вибуху пусковий шнур 10 розмотується на безпечну відстань підриву 
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пропускається через шків 9 та приєднується карабіном до важеля 7. 
Спеціалісти здійснюють відхід на безпечну відстань і розміщуються у 
відведеному для цього місці (окопі, бункері). Далі витягується пусковий 
шнур 10, що приводить в дію важіль 7, який натискає на пусковий елемент 
14 і виконується відстріл. 

 

 

Рис. 2. Схема конструкції пристрою для дистанційного приведення в дію 
реактивних гранатометів: 1 – рама; 2,3,4,5.6 – стяжки; 7 – важіль; 8 – пружний 
елемент; 9 – шків; 10 – пусковий шнур; 11 – грунт; 12 – штир; 13 – гранатомет 

з пострілом; 24 – пусковий елемент
 
В процесі перевірки при проведенні експериментальних підривань 

гранат та їх підривників і відстрілів з реактивних гранатометів 
встановлено, що експериментальні підриви та відстріли відбувались 
безпечно із 100 відсотковим спрацюванням підривання та відстрілу, 
робота пристроїв показала їх високу безпечну ефективність, простоту 
експлуатації і обслуговування та зберігання від руйнації його елементів від 
дії уражаючих факторів вибуху (рис. 3, рис. 4). 

 

Рис. 3. Фотографія виду 
неушкодженого пристрою для 

дистанційного приведення в дію 
ручних осколочних гранат

Рис. 4. Фотографія моменту 
приведення в дію реактивного 

гранатомету 
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Анотація. Аналізуються проблемні питання, що виникають у зв’язку з 
використанням негласних слідчих (розшукових) дій для доказування у 
кримінальному провадженні, насамперед щодо легітимізації результатів негласних 
дій, які тимчасово обмежують права людини, у випадках наявних законодавчих 
прогалин щодо порядку їх оцінки та процесуального оформлення. 

Ключові слова: проблеми легітимізації використання результатів негласних 
слідчих (розшукових) дій, забезпечення прав особи при здійсненні таких дій у 
кримінальному провадженні. 
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Аннотация. Анализируются проблемные вопросы, возникающие в связи с 

использованием негласных следственных (розыскных) действий для доказывания 
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в уголовном производстве, прежде всего относительно легитимации результатов 
негласных действий, которые временно ограничивают права человека, в случае 
имеющихся законодательных пробелов относительно порядка их оценки и 
процессуального оформления.  

Ключевые слова: проблемы легитимации использования результатов 
негласных следственных (розыскных) действий, обеспечение прав личности при 
осуществлении таких действий в уголовном производстве. 

 
Наявність у чинному КПК України негласних дій як різновиду слідчих 

(розшукових) дій дає можливість слідчому або уповноваженим 
оперативним підрозділам за дорученням слідчого, прокурора 
застосовувати їх аналогічно слідчим (розшуковим) діям, але 
використовуючи при цьому негласні, конфіденційні засоби та методи, які 
не підлягають розголошенню. Проведення вказаних слідчих дій негласно 
означає їх неочевидність, таємний характер для осіб щодо яких вони 
проводяться. Це дає можливість зберегти в таємниці факт їх здійснення, а 
також засоби і методи, які при цьому застосовувалися.  

Використання таких засобів і методів, тобто конфіденційна складова 
вказаних дій, яка передбачає й можливість застосування спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації, має конститутивне 
значення для ідентифікації таких дій як негласних, надає їм суто 
специфічних ознак та властивостей. Як наслідок, результати негласних 
слідчих (розшукових) дій (НС(Р)Д) мають доволі потужний доказовий 
потенціал порівняно з можливостями інших процесуальних дій. Зокрема 
негласні дії, на відміну від інших слідчих дій, дають змогу встановити та 
зафіксувати відомості про вчинення злочину, у режимі «онлайн», тобто 
реального часу, коли такі дані виявляються й фіксуються безпосередньо 
під час готування до злочину або його вчинення. Це, безумовно, впливає 
на можливість їх подальшого ефективного використання як доказів у 
кримінальному провадженні.  

З іншого боку, саме закритий характер НС(Р)Д надає можливість 
уповноваженим суб’єктам втручатися в особисте життя та спілкування, 
тією чи іншою мірою обмежувати конституційні права людини. Зазначені 
особливості з об’єктивною необхідністю впливають на вразливість 
результатів негласних слідчих (розшукових) дій з точки зору забезпечення 
прав особи, гарантій їх дотримання у зв’язку з проведенням негласних дій.  

Як слушно зауважив М.А. Погорецький, негласні слідчі (розшукові) 
дії можуть бути як ефективним засобом отримання доказів у 
кримінальному процесі, так і засобом грубого порушення прав, свобод і 
законних інтересів. Тому застосування таких засобів у кримінальному 
процесі потребує як постійного вдосконалення їх оперативності, так і 
процесуальних гарантій законності [5, c. 271].  

Як наслідок, будь-яка неврегульованість або невизначеність у 
питаннях процесуального оформлення НС(Р)Д, наявність законодавчих 
лакун щодо процедури проведення та використання їх результатів 
беззаперечно призводять до визнання здобутої інформації, як отриманої 
внаслідок істотного порушення прав людини. З цієї причини відповідно до 
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вимог ст. ст. 86, 87 КПК України одержані фактичні дані як недопустимі 
докази неможливо у подальшому використовувати для доведення 
винуватості особи у вчиненні злочину. За таких обставин навіть за 
наявності безсумнівних даних про причетність певних осіб до вчинення 
злочину, встановлених в результаті проведення НС(Р)Д, вони можуть 
уникнути кримінальної відповідальності, що зрозуміло суперечить 
завданням кримінального провадження, передбаченим у КПК України [1].  

Виходячи із названих вище властивостей, притаманних НС(Р)Д, 
останні мають винятковий характер. Зокрема, згідно із ст. 246 КПК вони 
проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його 
вчинила, неможливо отримати в інший спосіб [1]. Проте вважаємо 
необґрунтованою думку про можливість здійснення НС(Р)Д виключно 
після проведення низки гласних слідчих (розшукових) дій, проведення 
гласних дій як нібито обов’язкову передумову для здійснення НС(Р)Д. 
Адже чинний кримінальний процесуальний закон не містить жодних 
застережень чи вимог щодо цього. Єдиним критерієм для прийняття 
рішення у конкретних умовах про першочергове проведення саме 
негласної дії може бути лише її переважна результативність щодо 
отримання доказів, їх більша ефективність порівняно з іншими 
процесуальними діями. Так Європейський суд з прав людини у своєму 
рішенні «Класс проти Німеччини» від 6 вересня 1978 року зазначає, що 
розпорядження про застосування негласних заходів може видаватися лише 
у випадку, коли встановлення фактів за допомогою іншого методу є 
неможливим або значно складнішим. Як вбачається із рішення Суду, 
проведення вказаних заходів повинно виключати їх застосування на 
підставі необдуманих, неприйнятних чи таких, що видані без відповідного 
й належного розгляду, розпоряджень, а також виключити здійснення цих 
заходів, яке б мало експериментальний чи загальний характер [3].  

Двоїста природа негласних слідчих (розшукових) дій об’єктивно 
обумовлює проблему визнання даних, отриманих в результаті їх 
проведення, як допустимих доказів. З одного боку, НС(Р)Д є 
процесуальними діями, різновидом слідчих (розшукових) дій, метою яких 
є отримання (збирання) доказів у кримінальному провадженні. З іншого 
боку, на відміну від гласних, «відкритих» слідчих (розшукових) дій, 
процедура проведення яких передбачена у КПК України, процесуальний 
порядок проведення негласних слідчих дій у КПК не визначено. Натомість 
порядок і методи їх проведення регулюються окремими підзаконними 
нормативно-правовими актами органів, у складі яких перебувають 
відповідні уповноважені оперативні підрозділи. Зрозуміло, що 
конфіденційний характер цих дій впливає на необхідність засекречування 
матеріальних носіїв інформації щодо їх проведення [2].  

Саме через це визначальними стають питання щодо належної 
перевірки прокурором, що здійснює процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням, отриманої у такий спосіб інформації, її оцінки з позиції 
додержання законності, прав осіб, а також допустимості використання їх 
результатів для доказування у кримінальному провадженні. З цією метою 
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законом передбачено можливість дослідження слідчим, прокурором 
результатів НС(Р)Д, у тому числі одержаних за допомогою спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації, із залученням 
спеціаліста. Прокурор або слідчий за його вказівкою самостійно 
досліджують отриману під час проведення негласних дій інформацію, 
складаючи про це окремий протокол, у якому відтворюється частина 
інформації, що має доказове значення. Наявність таких протоколів з 
додатками дає можливість використовувати їх матеріали для доказування 
у кримінальному провадженні як належні та допустимі докази на тих 
самих підставах, що і результати інших слідчих (розшукових) дій.  

Окремою проблемою легітимізації можливості використання як 
доказів матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій є питання 
обов’язкового складання протоколів, у яких фіксуються хід і результати 
дій, пов’язаних із підготовкою до проведення НС(Р)Д, у тому числі із 
застосуванням спеціальних технічних засобів, інших речей, предметів 
тощо.  

Як передбачено у ч. 2 ст. 273 КПК України виготовлення, утворення 
несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних 
слідчих дій оформляються відповідним протоколом [1]. Водночас 
вказаною статтею не регулюється порядок фіксації аналогічних дій щодо 
ідентифікованих (помічених) засобів (наприклад, помічених грошових 
купюр, що застосовуються під час спеціального слідчого експерименту з 
метою викриття службової особи в одержанні неправомірної вигоди). Не 
врегульовано чинним КПК України й питання процесуального 
оформлення дій слідчого або оперативних працівників, пов’язаних з 
оглядом, врученням, спорядженням або з іншою формою підготовки до 
використання під час НС(Р)Д, які тимчасово обмежують конституційні 
права особи, спеціальних технічних засобів негласного отримання 
інформації. При вирішенні цього питання слід враховувати, що зазначені 
дії за своїм змістом мають процесуальний характер і проводяться 
виключно у зв’язку із підготовкою до проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. Вони тісно пов’язані з останніми, тому також повинні 
виконуватися з дотриманням вимог секретності, без розголошення 
відповідного факту. Це, безумовно, накладає певні обмеження щодо їх 
проведення та фіксації. Зокрема, на відміну від відкритої слідчої 
(розшукової) дії для участі в підготовці та огляді таких засобів не можуть 
бути запрошені поняті, інші учасники кримінального провадження [1]. 
Натомість огляд цих засобів, як і їх виготовлення (утворення), здебільшого 
відбувається за участю спеціалістів. Тому цілком обґрунтованим є те, що 
фіксація ходу і результатів описуваних дій має відповідати загальним 
правилам фіксації кримінального провадження. Тобто за їх результатами 
аналогічно до положень ст. ст. 252, 273 КПК України складається 
протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки.  

Слід пам’ятати, що за змістом ст. ст. 103, 104, 106 КПК України 
проведення процесуальних дій під час кримінального провадження 
фіксується у відповідних протоколах або на носіях інформації, на яких за 
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допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. Більш того, до 
складу таких дій входять також дії, що мають значення для перевірки 
результатів процесуальної дії [1]. У той же час складання протоколів за 
результатами огляду, вручення або іншої форми підготовки до 
використання під час НС(Р)Д спеціальних технічних засобів не 
передбачено у КПК. Проте необхідність фіксації ходу і результатів 
вказаних процесуальних дій в окремому протоколі обумовлена насамперед 
тим, що характер негласних заходів, у яких застосовуються названі засоби, 
передбачає суттєве обмеження гарантованих конституційних прав 
людини. Це актуалізує пріоритетність процесуального забезпечення 
додержання прав особи у випадках негласного отримання відомостей про 
особисте життя людини під час здійснення таких дій. У будь-якому 
випадку, як це передбачено у ч. 6 ст. 9 КПК України, якщо положення 
цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання 
кримінального провадження, застосовуються загальні засади 
кримінального провадження, визначені у ч. 1 ст. 7 цього Кодексу [1].  

Тому, інтерпретуючи вказані вище норми закону, необхідно 
керуватись вимогою ст. 7 КПК України, згідно з якою зміст та форма 
кримінального провадження повинні відповідати його загальним засадам, 
насамперед таким як верховенство права, недоторканність житла, 
таємниця спілкування, невтручання у приватне життя [1]. Безсумнівно, 
що належне оформлення зазначених вище «підготовчих» до НС(Р)Д 
процесуальних дій, їх обов’язкова фіксація в окремому протоколі 
одночасно із відеозаписом, є ефективним додатковим процесуальним 
засобом забезпечення конституційних прав особи. Наявність таких 
протоколів надає суду реальну можливість перевірити дотримання засад 
законності і верховенства права при підготовці та виконанні НС(Р)Д, має 
вирішальне значення для оцінки отриманих внаслідок цих дій даних як 
допустимих доказів, легітимності їх використання для доказування у 
кримінальному провадженні.  

Саме дотримання засад верховенства права під час прийняття 
рішення, проведення й використання результатів негласних слідчих 
(розшукових) дій у кримінальному провадженні, застосування аналогії 
права, що ґрунтується на вказаних вище принципах, при здійсненні 
зазначених дій у випадках прогалин чинного законодавства, матиме 
фундаментальне значення для легітимізації отриманих за їх результатами 
фактичних даних як допустимих доказів.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ П. 6 Ч. 2 СТ. 242 УПК УКРАИНЫ 
 
Анотація. Дослідження присвячене аналізу п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України в 

оновленій редакції. Викладено проблемні питання формулювання та майбутньої 
реалізації цієї норми.  
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Annotation. Тhe research is devoted to the analysis of item 6 of Part 2 of Art. 242 

of the CPC of Ukraine in its updated version. The problems of formulation and future 
implementation  

Key words: forensic expert activity, involvement of expert, victim of this rule are 
discussed. 

 
Аннотация. Исследование посвящено анализу п. 6 ч. 2 ст. 242 УПК Украины 

в обновленной редакции. Изложены проблемные вопросы формулировки и 
будущей реализации этой нормы. 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, привлечение эксперта, 
потерпевший. 

 
Законом України від 04.10.2019 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень 
кримінального процесуального законодавства» було внесено зміни до 
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КПК України, які, серед іншого, торкнулися обов’язкових випадків 
залучення експерта. Пункт 6 ч. 2 ст. 242 КПК України викладено у 
редакції: «6) визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий 
не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої 
шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, 
заподіяного кримінальним правопорушенням». Це положення змінило 
редакцію: «6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди 
немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним 
правопорушенням».  

Відмітимо, що після набуття чинності попередньою редакцією цього 
пункту (2014 р.) І.А. Тітко зазначив, що зниження суб’єктивного чинника 
при вирішенні зазначених питань, враховуючи спрямованість 
нормативно-правового акта, яким були внесені зміни до КПК має звузити 
простір для можливих корупційних проявів з боку органів слідства та 
прокуратури. При цьому таке завдання насамперед стосується 
загальнодержавних, публічних інтересів, хоча опосередковано 
відбивається й на інтересах приватних учасників провадження. Стосовно 
ж питання про проведення експертизи по визначенню розміру 
матеріальних збитків та/або шкоди немайнового характеру як передумови 
для вирішення судом цивільного позову в рамках кримінального 
провадження слід вказати таке. На сьогодні немає підстав стверджувати, 
що суд має право прийняти до розгляду та вирішити по суті цивільний 
позов лише за умови проведення вказаної експертизи. Річ у тім, що 
формулювання ч. 2 ст. 242 КПК при буквальному розумінні поширює її 
дію виключно на двох суб’єктів: слідчого і прокурора (такого роду 
висновок зустрічаємо в тому числі й в окремих судових рішеннях). При 
цьому цивільний позов у кримінальному провадженні може бути заявлено 
не лише під час досудового розслідування, а й після направлення 
обвинувального акта до суду, тобто коли провадження вже «вибуло з-під 
юрисдикції» органів досудового розслідування і прокуратури. У свою 
чергу, призначення експертизи під час судового розгляду КПК пов’язує 
виключно з ініціативою однієї зі сторін (ч. 1 ст. 332), а отже, якщо ані 
обвинувачення, ані захист не звернуться з відповідним клопотанням, суд 
має вирішувати питання цивільного позову на підставі інших доказів, 
наявних у матеріалах кримінального провадження (тобто йти тим шляхом, 
який існував до внесення Законом від 13 травня 2014 р. змін до КПК) 
[детальніше див.: 1, с. 217-220].  

Як видається, такі зміни були зумовлені непослідовною судовою 
практикою, у тому числі ВС, стосовно тлумачення та застосування цього 
положення на практиці. Наведемо для прикладу лише два рішення.  

В ухвалі ККС ВС від 7 червня 2018 р. було визнано: позиція захисника 
про те, що відповідно до ст. 242 ч. 2 п. 6 КПК України у даному випадку 
призначення експертизи було обов’язковим не відповідає зазначеним 
положенням закону, та є його власним тлумаченням вказаного пункту 
закону. Так, ці положення закону встановлюють обов’язок слідчого або 
прокурора звернутися із клопотанням до слідчого судді про призначення 
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експертизи у випадку необхідності визначення розміру матеріальних 
збитків, якщо вартість викраденого майна неможливо визначити за 
роздрібними (закупівельними) цінами, що існували на момент вчинення 
злочину. У випадку ж встановлення вартості викраденого майна за 
роздрібними (закупівельними) цінами, що існували на момент вчинення 
злочину, а розміру відшкодування завданих злочином збитків – за 
відповідними цінами на час вирішення справи в суді, призначення 
експертизи не є обов’язковим [2]. 

В ухвалі ККС ВС від 25 жовтня 2018 р. зазначено протилежне: 
обґрунтовано захисник посилається на недотримання судом вимог ч. 2 ст. 242 
КПК України, згідно якої визначення розміру матеріальних збитків 
здійснюється шляхом проведення відповідної експертизи. Всупереч 
наведеному, суд обґрунтував розмір заподіяної матеріальної шкоди довідками 
про вартість інвентарного об’єкта. Ця обставина також залишилася без уваги 
та належного реагування суду апеляційної інстанції [3]. 

Таким чином, мали місце взаємовиключні підходи стосовно 
імперативності п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України. Наразі це питання вирішено 
шляхом зміни редакції п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, проте, виникли нові 
питання, зокрема, стосовно чіткості цього формулювання.  

Формулювання «визначення розміру матеріальних збитків, якщо 
потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує 
розмір такої шкоди», фактично покладає на потерпілого тягар доказування 
у частині визначення розміру матеріальної шкоди (вважаємо саме таку 
термінологію, з огляду на диверсифікованість термінів п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК 
України, більш прийнятною, зважаючи на те, що вона кореспондується із 
п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України). Це викликає заперечення з двох аспектів.  

По-перше, з позицій загальних правил участі потерпілого  
у доказуванні. На потерпілого ст. 93 КПК України покладає обов’язок 
доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, у випадках, 
установлених Кодексом, і п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України є таким випадком. 
Проте, при цьому ж потерпілий, навіть надавши документ, який 
підтверджує розмір шкоди, не є суб’єктом, який зобов’язаний довести 
належність та допустимість відомостей, що містяться у цьому документі, 
адже ч. 2 ст. 92 КПК України покладає обов’язок доказування належності 
та допустимості доказів, на сторону, що їх подає; а потерпілий, за 
загальним правилом, стороною у кримінальному провадженні не є.  

По-друге, умова, за якої залучення експерта не є обов’язковою, 
містить дві складові: 1) потерпілий не може визначити розмір 
матеріальних збитків; 2) потерпілий не надав документ, що підтверджує 
розмір такої шкоди. Тобто це положення фактично розраховано на 
ситуації, коли у потерпілого є документи стосовно вартості майна, 
наприклад, зберіглися чеки щодо вартості певних товарів. Проте, 
зважаючи на те, що вартість товарів, які вже були у користуванні, 
змінюється, то подані потерпілим документи не завжди відображатимуть 
його вартість на момент вчинення кримінального правопорушення. У 
такому випадку, як видається, а також у випадку, якщо у слідчого, 
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прокурора є сумніви стосовно правильності відображення у наданих 
потерпілим документах розміру шкоди, сторона обвинувачення має 
залучати експерта навіть при тому, що потерпілий надав документ, що 
підтверджує розмір шкоди. 

Таким чином, новітні зміни до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, хоча і 
вирішують проблему обов’язкового залучення експерта для визначення 
розміру матеріальних збитків, проте, можуть мати складнощі стосовно їх 
практичної реалізації через недосконалість нормативного викладу цієї 
норми.  
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Аннотация. Рассматриваются возможности использования отдельных 

положений графологии при производстве почерковедческих экспертиз. Особое 
внимание уделено вопросам решения диагностических и классификационных 
вопросов. 

Ключевые слова: почерк, почерковедение, диагностика, классификация, 
исследование, графология. 

 
У Великій Радянській Енциклопедії 1952 року графологія 

розглядалась «як псевдонаукова теорія, згідно з якою за почерком людини 
нібито можна скласти враження про нього і навіть про зовнішність… такі 
висновки не є науковими» [1]. Однак у виданні 1972 року зазначено 
«Графологія (від графо… і …логіка) – вчення про почерк, дослідження 
його з точки зору відображення в ньому властивостей і психічних станів 
виконавця. Данні графології застосовуються для дослідження 
індивідуальних особливостей людини в психології, а також в медицині та 
криміналістиці»[2]. 

То що ж таке графологія і чи є їй місце в сучасній криміналістиці? 
Графологія, як і психологія та медицина, не є точною наукою. 

Незважаючи на наявну теоретичну базу, системність закономірностей та 
графологічні таблиці, що були напрацьовані за останні роки, – якісний 
графологічний аналіз почерку можливий лише при наявності 
кваліфікованого спеціаліста, який має теоретичну підготовку та 
практичний досвід роботи з почерками. 

На сьогодні в Україні відсутні ґрунтовні наукові розвідки в галузі 
графології. Це сталось, на нашу думку тому, що криміналісти не вважають 
графологію науковою дисципліною, а психологи вважають графологію 
радше розділом психологічної науки.  

Є.Ф. Буринський у своїй книзі «Судова експертиза документів, 
провадження її і користування нею» [3], обґрунтовуючи науковість 
почеркознавства, писав: «Судово-доказова сила письмових актів 
ґрунтується на переконанні, що кожній людині належить особливий 
почерк, відмінний від усіх інших і здатний, при потребі, слугувати 
надійним ідентифікатором її особистості. Якщо б кожен міг вільно писати 
будь-яким почерком, письмові докази не мали б сенсу» [3, с. 177]. 
«…почерк містить в собі зображення людини, але в прихованому стані, як 
не проявлена, але вже відекспонована фотографічна пластинка; 
залишається знайти проявник» [3, с. 178] «… в почерку – вся людина, з 
усіма її фізичними та духовними властивостями» [3, с. 189]. «В теперішній 
час можна вважати доведеним фактом обов’язкової зміни зовнішнього 
виду почерку при всякому розладі нервової системи, що проявляється, при 
тому, раніше всіх інших явних ознак хвороби» [3, с. 212]. Автор був 
знайомий з роботами графологів, але не бачив перспектив для графології 
в судочинстві. Він пропонував розглядати її в рамках медицини або 
антропології [3, с. 217].  
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Вкінці XIX та в першій половині XX століття свій внесок у графологію 
зробили: І. Ф. Моргенштерн «Психографологія», В. В. Маяцький 
«Графологія», Д.М. Зуєв-Інсаров «Будова почерку і особистість», «Почерк 
і особистість», психофізіолог-графолог М.І. Попялковський 
«Графологічний аналіз злочину А. Гілевича», «Характеристика Ніколая II 
за його почерком». Вказані автори не проводили досліджень почерку з 
метою ідентифікації виконавців, а лише вирішували діагностичні та 
класифікаційні завдання. В тридцяті роки минулого століття графологія в 
СРСР повністю переходить під контроль НКВС.  

Впродовж XX століття графологія в Європейській науці займає все 
більш помітне місце як інструмент психологічного тестування. 

А як же Україна? 19–21 вересня 2012 р. у Вроцлавському університеті 
(Республіка Польща) відбувся 15 міжнародний криміналістичний 
симпозіум, присвячений проблемам судочинного дослідження письма. Із 
74 заявлених до виступу учасників симпозіуму 35 – присвятили свої 
наукові повідомлення проблематиці, винятково, графології. Зрозуміло, 
українських дослідників серед наведеного переліку – не знаходимо, адже 
продовжуємо вважати, що цей метод «…межує із гаданням на магічному 
кристалі…» – відмічає І.І. Когутич [4, с. 187]. 

Досить часто графологію ототожнюють із судовим почеркознавством. 
Але це не зовсім тотожні поняття. Як зазначає Інеса Гольдберг (експерт-
графолог, Ізраїль), 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. Графологія 
використовує понятійний апарат сучасної психологічної науки та корелює 
з існуючими типологіями особистості [5, с. 18]. 

Незважаючи на те, що між графологією та почеркознавством є багато 
спільного, сучасний розвиток графології, в широкому розумінні, йде у 
двох напрямках: власне графологічному та криміналістичному (судове 
почеркознавство). 

Спроби ввести поняття графології у криміналістику спостерігаємо у 
підручнику «Криміналістика» за редакцією В. О. Маркуся. Зокрема, він 
зазначає, що з наукової точки зору, роботи сучасних графологів 
викликають значний інтерес, оскільки сучасна графологія не тільки 
вдосконалює підходи до аналізу почерку, а й широко використовує дані 
інших наук: медицини, математики, психології, філології, фізіології тощо. 
Вчені-почеркознавці України використовують роботи сучасних 
графологів – за їх допомогою розв’язують завдання неідентифікаційного 
(діагностичного) характеру, зокрема, зі встановлення факту незвичайного 
виконання рукопису [6, с. 163]. 

У 2006 році визнаний фахівець у галузі судового почеркознавства в 
РФ та СНГ, В. Ф. Орлова, видала навчальний посібник «Судебно-
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почерковедческая диагностика», у якому зробила спробу обґрунтувати 
можливості графології як засобу діагностики. В цей же період виходить 
навчально-методичний посібник «Основы графологии», авторами якого є 
С. Ю. Алесковский та Я. В. Коміссарова. Зазначені праці одразу зазнали 
критики з боку скептиків, і такими, що не мають наукового підґрунтя. 
Разом із тим, роботи є цікавими, пізнавальними та заслуговують на увагу 
експертів-почеркознавців. 

Які ж можливості графології на сучасному етапі і яку користь вона 
може принести судовому почеркознавству? В широкому розумінні, 
графологія вирішує ряд практичних завдань, зокрема: здійснюється 
профілювання особистості з метою визначення її психотипу; визначається 
ступінь неблагонадійності особи за почерком; діагностуються незвичні 
стани при виконанні рукописних текстів та ін. Разом із тим, графологи не 
встановлюють стать виконавця рукопису, а лише по якому типу виконано 
рукопис – чоловічому чи жіночому. Не встановлюють біологічний вік 
виконавця, а лише психологічний. Не визначають професію людини, а 
лише сферу можливих інтересів та видів діяльності.  

В судовому почеркознавстві напрацювання сучасних графологів були 
б корисними при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, на 
вирішення яких поставлені діагностичні та класифікаційні завдання.  

Графологія визнана в ряді країн, також діють товариства, асоціації, а 
також університети, в яких офіційно навчають професії «графолог» : 
Австралія, Аргентина, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, 
Ізраїль, Іспанія, Італія, Китай, Нідерланди, США, Франція, Чехія, 
Швейцарія, ПАР. 

На сьогодні, на жаль, потенціал, який закладено у графології, не 
використовується повною мірою. Вважаємо, що поєднання різних галузей 
знань робить вищим професіоналізм експерта, допомагає у розслідуванні 
та розкритті злочинів.  
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Анотація. У роботі розглядається питання про необхідність ідентифікації та 

диференціації представників сімейства Псові методом генетичного аналізу. 
Розробка ДНК-тестів дозволить розширити спектр генетичних експертиз, 
пов’язаних з судовими розглядами побутового характеру (шахрайство в сфері 
купівлі породистих тварин) і кримінальним процесом у зв’язку з жорстоким 
поводженням з тваринами і незаконним полюванням. 

Ключові слова: Псові, ДНК-ідентифікація, незаконне полювання, жорстоке 
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Annotation. Тhe paper describes the question about necessity of identification and 
differentiation of representatives of the Canidae family by genetic analysis. The 
development of DNA tests will expand the range of genetic examinations related to 
domestic litigation (fraud in the purchase of thoroughbred animals) and criminal 
proceedings in connection with animal cruelty and illegal hunting. 

Key words: сanids, DNA identification, illegal hunting, animal abuse, criminalistics. 
 
Аннотация. В работе рассматривается вопрос о необходимости 

идентификации и дифференциации представителей семейства Псовые методом 
генетического анализа. Разработка ДНК-тестов позволит расширить спектр 
генетических экспертиз, связанных с судебными разбирательствами бытового 
характера (мошенничество в сфере купли породистых животных) и уголовным 
процессом в связи с жестоким обращением с животными и незаконной охотой. 

Ключевые слова: Псовые, ДНК-идентификация, незаконная охота, жестокое 
обращение с животными, криминалистика. 

 
Биологические образцы животного происхождения являются 

типичными объектами экспертного исследования в ветеринарных, 
санитарно-гигиенических, пищевых и др. лабораториях. Судебно-
биологическое исследование образцов животного происхождения для 
следственно-судебных целей, как правило, проводится при расследовании 
фактов незаконной охоты и хищения домашних животных.  

Однако, на сегодняшний день в судебной экспертизе недостаточно 
внимания исследователей уделяется видам животных, биологическая 
история которых тесно связана с развитием человечества. В частности, 
представителям семейства Псовые. 

В Беларуси семейство Псовые представлено свободно живущими 
видами волк (Canis lupus lupus), лисица обыкновенная (Vulpes vulpes) и 
енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), а также широко 
распространенным подвидом собака домашняя (Canis lupus familiaris). 

Беларусь по численности волка является лидирующей в Европе 
страной. При этом волк, наряду с лисой и енотовидной собакой, отнесены 
к «ненормируемым» видам. Охота на волка в Беларуси разрешена во все 
периоды года и на всех особей, независимо от пола и возраста, в том числе, 
способами, запрещенными для охоты на другие виды животных 
(например, разрешено использование транспортных средств для 
преследования диких животных). Однако запрещена охота на охраняемых 
природных территориях, нарушение запрета приводит к назначению 
судебно-генетической экспертизы. 

Подвид собака домашняя относится к виду волк. Точное количество 
собак в Республике Беларусь неизвестно. По сводкам Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, в Беларуси только за год 
уничтожается около 80 тысяч бродячих кошек и собак, и это число растет. 
Особый статус домашней собаки среди сельскохозяйственных и 
домашних животных определяется тем, что это одно из наиболее 
распространенных «животных-компаньонов». Активное использование 
человеком собак в качестве живого «средства» при реализации 
собственных целей находит отражение и в «криминальных» аспектах, 
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сопутствующих развитию социума. Соответственно целевым ориентирам 
и способам привлечения собак в реализации замыслов, изменяется и 
следовая картина на местах происшествия. 

В последнее время все большее общественное внимание привлекает статья 
в Уголовном кодексе Республики Беларусь, а также проект закона о жестоком 
обращении с животными, повлекшим за собой его гибель или увечье [1].  

Все чаще случаи жестокого обращения с животными находят 
отражение в средствах массовой информации и имеют достаточно 
широкий общественный резонанс. ДНК-тестирование позволяет дать 
достоверную доказательственную характеристику, свидетельствующую в 
пользу вины или невиновности лица, подозреваемого в жестоком 
обращении с животными. Оперативное информирование населения об 
объективном расследовании и справедливом наказании в соответствии с 
законодательством страны становится мощным профилактическим 
средством случаев немотивированного насилия над животными.  

Отдельным видом правонарушений является нарушение правил 
содержания собак, что в ряде случаев может иметь тяжкие последствия. 
Нередки случаи нападения собак на людей, что может быть связано с 
ростом численности бродячих животных, либо является следствием 
нарушения правил содержания домашних питомцев. Имеют место и 
случаи нападения собак на людей, в том числе со смертельным исходом, в 
последнее время число проведенных генетических экспертиз по делам о 
нападении животных в Научно-практическом центре растет. ДНК-
идентификация слюны собак, напавших на человека, в местах разрывов на 
одежде потерпевших и т. п. предоставит веские доказательства при 
установлении истины по делу. 

К правонарушениям имущественного характера относятся случаи 
догнеппинга, т. е. кражи собак с целью перепродажи или требования выкупа. 
Так же имели место экспертизы, связанные с пропажей породистых собак, с 
целью установления ее генотипа и сравнения с последующими найденными 
собаками этой породы. На сегодняшний день существует обширный рынок 
породистых собак, где покупатель рискует столкнуться с мошенничеством, 
связанным с достоверностью породы приобретаемого животного, а также 
реализацией животного с генетическими заболеваниями. Анализ ДНК у собак 
на установление родства – это генетический ДНК-тест, который необходим в 
случае, если есть сомнения принадлежности щенков определенному заводчику. 
Принцип такого исследования состоит в изучении генома, состоящего из 
уникальных полиморфных последовательностей. В генотипе у животного 
обязательно должны присутствовать варианты полиморфных участков, 
присутствующие у обоих родителей. Например, в Центре имело место 
экспертное исследование по делу о крупном мошенничестве в сфере разведения 
породистых собак. Злоумышленник в течение нескольких лет продавал 
беспородных собак под видом немецких овчарок. Путем исследования 
генетического полиморфизма ДНК собак было установлено биологическое 
родство пометов с беспородной родительской парой и отсутствие родства с 
породистыми животными, которые также находились у данного заводчика. 
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В Республике Беларусь исследование семейства Псовые в разрезе 
криминалистической науки развернуто в Научно-практическом центре 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. В 
результате работы Центра, полученные массивы генотипов псовых станут 
основой для формирования баз данных STR-локусов, которые могут быть 
использованы как в судебной экспертизе, так и для мониторинга 
естественных популяций на территории республики.  

С помощью ДНК-тестирования можно успешно прогнозировать 
цвет окраса шерсти и носа щенков. Эта информация может иметь 
решающее значение для удовлетворения стандартов породы собаки 
для регистрации, а также в судебной практике при расследовании 
фактов мошенничества, связанного с достоверностью приобретаемой 
породы. Для идентификации пород собак в данный момент 
существуют генетические тесты, связанные с анализом 
полиморфизма, который напрямую связан с фенотипом животных. С 
помощью анализа специфичных SNP методом секвенирования ДНК и 
ПДРФ-ПЦР возможно идентифицировать окрас шерсти, длину и 
структуру шерсти собаки, и другие породные характеристики, исходя 
из результатов которых устанавливается породная принадлежность 
собаки. На основании информации о породе собаки становится 
возможным провести генетический анализ на наличие 
наследственных заболеваний, характерных для данной породы, и 
составить ДНК-профиль собаки [2-4]. 

Благодаря ДНК-анализу, можно идентифицировать животное без 
использования электронного чипа или клейма, что особенно важно при 
тестировании немаркированных животных и при исследовании 
биологических следов, найденных на местах преступлений.  

В настоящее время в Беларуси на базе Научно-практического центра 
Государственного комитета судебных экспертиз формируется 
криминалистическая база, позволяющая решать вышеизложенные проблемы 
методом ДНК-анализа собак. Вместе с тем, генетическая паспортизация собак 
могла бы стать основой грамотного воспроизводства пород, обеспечила бы 
решение вопросов криминалистического характера, так или иначе связанных с 
представителями псовых, а также стала бы объективной основой для 
регулирования содержания, разведения и ввоза собак в Республику Беларусь. 

Целью настоящей работы Центра является разработка технологий ДНК-
идентификации биологических образцов отдельных особей видов Волк (Canis 
lupus lupus), Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), Лисица 
обыкновенная (Vulpes vulpes), Собака домашняя (Canis lupus familiaris) 
отобранных в ходе расследования дел о незаконной охоте и жестоком 
обращении с животными, методами ДНК-анализа; исследование природных 
популяций указанных видов; создание на этой основе информационно-
справочного обеспечения для действующих судебно-экспертных 
подразделений при экспертном исследовании вещественных доказательств по 
делам о незаконной охоте, жестоком обращении с животными и иным делам, 
связанным с участием животного, относящейся к семейству Псовые. 
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В результате реализации данной работы будут созданы научно-
методические основы решения комплекса экспертных задач 
(классификационных и идентификационных) при экспертном исследовании 
вещественных доказательств в расследовании дел о незаконной охоте, 
жестоком обращении с животными и иным делам, связанным с участием 
животного, относящейся к семейству Псовые. Судебно-экспертные 
исследования биологических образцов диких животных формируют новое 
направление в судебной экспертизе, а системная работа с вещественными 
доказательствами на уровне ДНК-анализа при расследовании дел о незаконной 
охоте в Республике Беларусь налажена впервые на территории СНГ.  
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Annotation. The peculiarities of the diagnostic stage of the investigation of 
signatures faked using technical methods, which is carried out within the framework of 
handwriting research, are aimed at establishing the way of creation such graphic objects. 

Key words: signature, technical method, handwriting research, expertise. 
 
Аннотация. Рассмотрены особенности диагностического этапа исследования 

подписей, выполненных с помощью технических приёмов, который проводится в 
рамках почерковедческого исследования и направлен на установление факта 
осуществления технической подделки подписи и способа выполнения таких 
графических объектов. 

Ключевые слова: подпись, технический приём, почерковедческое 
исследование, экспертиза. 

 
На сьогодні підпис залишається чи не єдиним рукотворним об’єктом 

сучасного документообігу, а відтак встановлення його автентичності 
набуває вкрай важливого значення. Для підроблення підписів 
зловмисники часто вдаються до застосування різних технічних прийомів, 
найбільш поширеними з яких є відтворення підпису шляхом олівцевої 
підготовки з подальшим наведенням; перемальовування підпису на 
просвіт; копіювання підпису через копіювальний папір; копіювання 
тисненням по штрихах справжнього підпису з подальшим наведенням 
рельєфного зображення барвником; вологе копіювання; фотомеханічні 
прийоми підроблення за допомогою спеціально виготовлених кліше 
(факсиміле) тощо [1]. 

Експертиза такого виду графічних об’єктів передбачає проведення 
комплексу досліджень у межах почеркознавчої експертизи та технічної 
експертизи документів. Можливість і необхідність почеркознавчого 
дослідження таких підписів не викликає сумніву, адже аналіз технічних 
прийомів підроблення підписів демонструє, що застосування більшості з 
них відбувається шляхом використання виконавцем своїх графічних 
навичок, вміння володіти приладом письма. Зокрема, це стосується тих 
прийомів, які передбачають виконання підпису (або його елементів) від 
руки (на просвіт, наведенням після попередньої підготовки тощо). Крім 
того, у практиці зустрічаються випадки, коли з тих чи інших причин 
здійснюється наведення штрихів раніше нанесеного підпису як самим його 
виконавцем, так і іншою особою. 

Фахівці КНДІСЕ МЮ України ще у 2004 році підтвердили дану тезу під 
час наукового експерименту, результатом якого стало створення відповідних 
методичних рекомендацій [2]. І хоча експеримент проводився щодо підписів, 
які виконувались шляхом перемальовування на просвіт, почеркознавці 
інституту зауважили, що при використанні інших технічних прийомів також 
будуть спостерігатися розбіжності у виявленні саме ознак почерку у 
справжніх та несправжніх підписах, оскільки механізм нанесення 
почеркового об’єкту в цих випадках загалом аналогічний механізму 
виконання підпису шляхом перемальовування на просвіт [2, с. 22].  

Крім того, почеркознавче дослідження підписів, виконаних за допомогою 
технічних прийомів, передує технічному дослідженню в частині вивчення 
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таких його загальних ознак, як транскрипція, загальний вид і ступінь 
виробленості (координація рухів і їхній темп) з метою встановлення наявності 
ознак незвичного виконання, які можуть бути наслідком виконання підпису з 
використанням технічних прийомів [3, с. 222]. 

Вирішення питання про умови виконання підпису передбачає 
ретельне вивчення діагностичних ознак цього підпису, ступінь їх 
виявлення, характер та локалізацію. Ці відомості можуть орієнтувати 
експерта на висунення певної версії щодо способу виконання підпису. 
Бажано також обробити досліджуваний підпис за допомогою експертної 
системи «Dіа», що дозволить у повному обсязі виявити діагностичні 
ознаки в даному підписі, дати їм правильну оцінку і, в кінцевому підсумку, 
визначитися з характером збиваючих факторів, що впливали на виконавця 
досліджуваного підпису. Крім того, використання експертної системи 
«Dіа» допоможе експерту при описі діагностичних ознак у експертному 
висновку, що позитивно вплине на обґрунтованість та переконливість 
останнього [4, с. 257]. 

Для встановлення способу виконання досліджуваного підпису необхідно 
також провести попереднє візуальне порівняння всіх взаємопов’язаних 
досліджуваних підписів (якщо такі є у розпорядженні експерта), звертаючи 
при цьому увагу на найбільш подібні за транскрипцією та загальними 
ознаками зразки підпису особи, від імені якої значиться досліджуваний 
підпис. У зв’язку з цим, фахівці підкреслюють необхідність вимагати від 
органу, що призначив експертизу, надання експерту усіх документів, 
пов’язаних з досліджуваним, а також максимально можливої кількості 
достовірних зразків підпису особи, від імені якої виконаний досліджуваний 
підпис [2, с. 23]. 

В обов’язковому порядку версія про застосування технічних прийомів 
при виконанні досліджуваного підпису (підписів) повинна висуватися 
експертом у тих випадках, коли встановлено штучний характер збиваючих 
факторів, що впливали на виконавця підпису, а також коли візуально 
відзначається значна подібність за транскрипцією та загальними ознаками 
взаємопов’язаних досліджуваних підписів між собою або з певним зразком 
(зразками). Для подальшої перевірки вказаної версії необхідно здійснити 
накладання взаємопов’язаних досліджуваних підписів або досліджуваного 
підпису з найбільш подібним за загальними ознаками зразком (зразками) 
та ретельно вивчити їх у світлі, що проходить (краще за допомогою 
світлостола). За можливості, необхідно також провести комп’ютерне 
суміщення таких підписів. Якщо досліджуваний підпис (підписи) виконані 
шляхом перемальовування на просвіт або за допомогою інших технічних 
прийомів, буде спостерігатися майже повний (але не абсолютний) чи 
фрагментарний (зі зміщенням) збіг протяжності по вертикалі та 
горизонталі елементів, їх взаємним розміщенням по вертикалі та 
горизонталі, а також за співвідношенням їх нахилів. 

Проте, цього ще не завжди достатньо для вирішення питання про 
умови виконання підпису. Необхідно вже на даному етапі провести 
попереднє дослідження наданих зразків підпису особи, від імені якої 
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значиться досліджуваний підпис, з точки зору наявності (або відсутності) 
в них ознак, що вивчаються, а також з метою визначення їх усталеності або 
варіаційності.  

Остаточний висновок про спосіб виконання досліджуваного підпису 
залежить від цілого ряду факторів, а саме:  

а) обсягу графічного матеріалу в досліджуваному підписі та його 
конструктивної складності;  

б) наявності взаємопов’язаних досліджуваних підписів, а також 
наявності або відсутності серед зразків моделі для перемальовування; 

в) ступеню збігу підписів, що суміщуються на просвіт;  
г) ступеню, характеру та локалізації діагностичних ознак у 

досліджуваному підписі;  
д) ступеню стійкості (або варіаційності) підписного почерку особи, 

від імені якої виконаний досліджуваний підпис. 
Лише на підставі наявності та оцінки усіх перерахованих факторів 

експертом може бути зроблений категоричний або ймовірний позитивний 
висновок про виконання досліджуваного підпису шляхом 
перемальовування на просвіт або із застосуванням інших технічних 
прийомів. 

У разі, коли в результаті проведення діагностичного етапу 
дослідження у експерта не сформувався остаточний висновок про певний 
прийом технічного підроблення, про це не вказується в експертному 
висновку (крім випадків постановки конкретного питання щодо прийому). 
Варто нагадати, що діагностичний етап нерозривно пов’язаний з 
наступним ідентифікаційним, під час проведення якого висновок про 
умови виконання підпису перевіряється та уточнюється з урахуванням не 
лише загальних, а й окремих ознак. Таким чином, остаточне рішення 
діагностичного завдання формується лише за результатами всього 
дослідження загалом.  
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Анотація. На основі результатів аналізу практики розслідування підкупу 
виборця, учасника референдуму, акцентовано на необхідності використання різних 
форм спеціальних знань для повного та ефективного здійснення розслідування у 
таких провадженнях. Зважаючи на особливості способів реалізації злочинних 
технологій, пов’язаних з підкупом виборців, обґрунтовано доцільність 
призначення, розкрито можливості та підкреслено значення висновків 
фототехнічної експертизи для побудови ґрунтовної доказової бази в означених 
провадженнях. 

Ключові слова: розслідування, підкуп виборця, спеціальні знання, 
фототехнічна експертиза. 

 
Annotation. Based on the results of the analysis of practice of investigating bribery 

of a voter, a referendum participant, the need to use various forms of special knowledge 
to fully and effectively carry out investigations in such proceedings is accented. Taking 
into account the peculiarities of methods for implementing criminal technologies related 
to the bribery of voters, the feasibility of appointment is substantiated, the possibilities 
are revealed and the significance of conclusions of phototechnical expertise for building 
a solid evidence base in these proceedings is emphasized. 

Key words: investigation, voter bribery, special knowledge, phototechnical 
expertise. 

 
Аннотация. На основе результатов анализа практики расследования подкупа 

избирателя, участника референдума, акцентировано на необходимости 
использования различных форм специальных знаний для полного и эффективного 
осуществления расследования в таких производствах. Учитывая особенности 
способов реализации преступных технологий, связанных с подкупом избирателей, 
обоснована целесообразность назначения, раскрыты возможности и подчеркнуто 
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значение выводов фототехнической экспертизы для построения основательной 
доказательной базы в указанных производствах. 

Ключевые слова: расследование, подкуп избирателя, специальные знания, 
фототехническая экспертиза. 

 
Легітимна реалізація громадянами держави свого виборчого права є 

втіленням однієї з форм безпосередньої демократії і ознакою 
високоорганізованого та досконалого державницького механізму. 
Проведення виборчого процесу у суворій відповідності до норм чинного 
законодавства є передумовою формування органів влади, які відповідають 
вимогам суспільства та здатні на високому рівні здійснювати управлінські 
функції.  

Нажаль, результати минулих виборчих кампаній засвідчили, що на 
сьогодні вибори в Україні часто супроводжуються численними 
порушеннями виборчого законодавства, які виявляють тенденцію до 
збільшення кількості, а також набувають все більш системного та 
масштабного характеру, посилюючи свій негативний вплив на перебіг 
виборів та їх результати [1, с. 2]. Примітно, що однією з масових проблем 
виборчого процесу стали різноманітні технології, пов’язані з підкупом 
виборців, які реалізовувалися в різних регіонах нашої країни. 

Вкрай важливим та дієвим механізмом протидії таким порушенням, 
поряд з іншими, є об’єктивне, повне та ефективне розслідування 
кримінальних проваджень щодо подібних злочинів, яке неможливе без 
використання різних форм спеціальних знань, у тому числі проведення 
відповідних експертних досліджень.  

Як засвідчили результати аналізу способів вчинення підкупу виборця, 
учасника референдуму, більшість із них супроводжуються фотофіксацією 
різного роду документів (паспорта громадянина, виборчого бюлетеня, 
списків осіб тощо) для підтвердження голосування за відповідного 
кандидата для отримання неправомірної вигоди. Наведемо приклад із 
практики. 

Приклад 1. ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вчинили дії, спрямовані на підкуп 
виборців, які полягали в підшукуванні осіб, згідних за винагороду в сумі 
350 грн., незалежного від фактичного волевиявлення, проголосувати за 
конкретного кандидата в депутати до Чернівецької міської ради та 
роз’ясненні вказаним особам, що винагороду вони отримають після 
надання підтверджуючих фотознімків паспорта і бюлетеня з відміткою про 
підтвердження віддання голосу за даного кандидата [2]. 

Для формування ґрунтовної та переконливої доказової бази у таких 
провадженнях обов’язковим, на нашу думку, є проведення у рамках 
розслідування фототехнічної експертизи. Незнання слідчими 
можливостей у тому числі даного виду експертних досліджень часто 
призводить до того, що наявні докази уявляються суду недостатніми, 
недопустимими або неналежними, про що свідчить наступний приклад.  

Приклад 2. В якості доказу вини ОСОБА_1 у скоєнні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 160 ч. 1 КК України (прийняття 



150 

пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для себе чи третьої особи 
неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, 
пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або 
права голосу), прокурор посилався у тому числі на протокол огляду 
предмету (мобільного телефону «iPhone 5S»), де в додатку № 11 є фото із 
зображенням першого аркушу паспорту серія НОМЕР_5 громадянки 
ОСОБА_1 на фоні бюлетеня із позначкою напроти відповідного кандидата 
в депутати. Водночас суд відкинув даний доказ у зв’язку з тим, що в 
судовому засіданні прокурором не було представлено доказів того, що 
саме ОСОБА_1 на свій телефон сфотографувала належний їй паспорт 
громадянина України та виборчий бюлетень [3]. 

У даному випадку переконливим доказом для суду міг стати висновок 
фототехнічної експертизи. Відповідно до Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень [4], даний вид експертиз належить до класу 
криміналістичних і покликаний вирішувати наступні основні завдання: 

 ідентифікація знімальної апаратури, яка застосовувалась для 
виготовлення графічних файлів та зображень;  

 ідентифікація графічного файлу або негатива за зображенням;  
 ідентифікація предметів, приміщень та ділянок місцевості, 

відображених на графічних файлах, зображеннях (фотознімках, негативах) 
та відеофайлах (відеозаписах);  

 визначення технологічних і технічних характеристик зйомки та 
виготовлення графічних файлів, зображень (фотознімків, негативів) та 
відеофайлів (відеозаписів); 

 визначення розмірних характеристик зображень на графічних 
файлах, зображеннях (фотознімках, негативах) та відеофайлах 
(відеозаписах) [5]. 

Об’єктами таких досліджень є як фотознімки, так і технічні засоби та 
фотоматеріали, які застосовувались для їх виготовлення. 

Зважаючи на особливості розслідування підкупу виборця, 
орієнтовним переліком вирішуваних питань у таких провадженнях може 
бути наступний:  

 Чи виготовлені графічні файли за допомогою наданого технічного 
засобу (телефону, фотоапарату, відеокамери, сканера, тощо)? 

 Чи виготовлені графічні файли за допомогою одного і того самого 
технічного засобу?  

 Апарат якого типу (моделі) застосовувався для виготовлення 
наданих графічних файлів?  

 Чи застосовувалось додаткове програмне забезпечення (графічні 
редактори) при виготовленні наданих графічних файлів?  

 Чи присутні на даному графічному файлі, зображенні 
(фотознімку) ознаки фотомонтажу?  

 Чи з наданого графічного файлу виготовлене зображення 
(фотознімок)?  
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 Які дата та час виготовлення графічних файлів, дата та час їх 
редагування?  

 Той самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення тощо) 
зафіксовано на графічних файлах, зображеннях (фотознімках) та 
відеофайлах (відеозаписах), що надані для проведення експертизи?  

 Чи не є зображення (фотознімок) фоторепродукцією?  
 Чи виготовлені (походять) надані зображення (фотознімки) з 

одного і того самого первинного зображення?  
 Де знаходиться точка зйомки наданого на експертизу фотознімка? 

та інші. 
У контексті досліджуваного питання, варто також зазначити про те, 

що під час розслідування підкупу виборця, учасника референдуму у 
деяких випадках має сенс призначати комплексні експертні дослідження. 
Йдеться, зокрема, про об’єднання можливостей фототехнічної та 
комп’ютерно-технічної експертиз, адже зазвичай так звані «фотозвіти» 
передаються від особи-виконавця до особи-організатора шляхом 
використання можливостей соціальних мереж та різного роду месенджерів 
(Viber, WhatsApp, Telegram, Messenger тощо) і під час розслідування 
виникає потреба у дослідженні програмного забезпечення комп’ютерів, 
телефонів, смартфонів та інших ґаджетів.  
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Annotation. Transfer pricing is a way of managing financial results, optimizing 

income tax and transferring capital from one enterprise to another, and the terms of such 
transactions should not differ from the conditions applied to similar transactions by 
unrelated persons. Due to the increasing litigation between the taxpayer and the tax 
service, transfer pricing and complexity, judicial experts are increasingly involved in 
litigation. It should be acknowledged that, despite the limitation of documentation 
requirements, forensic experts, within the framework of forensic examination, have to 
investigate prices within the arm’s length principle, relying on information only available 
in transfer documents. This study is devoted to the analysis of procedures and rules for 
the study of transfer documentation and possible problem situations. 

Key words: forensic expertise, tax control, transfer pricing, interdependent persons, 
taxation. 

 
Анотація. Трансфертне ціноутворення, це спосіб управління фінансовим 

результатом, оптимізація податку на прибуток і трансферу капіталу від одного 
підприємства до іншого, при цьому умови таких операцій не повинні відрізнятися 
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від умов, що застосовуються при аналогічних операціях непов’язаними особами. В 
зв’язку з збільшенням судових спорів між платником податків та податковою 
службою, з питань трансфертного ціноутворення, а також їх складністю, все 
частіше до судового процесу залучаються судові експерти. Потрібно визнати, що 
незважаючи на обмеження вимог до документації, судовим експертам, в межах 
проведення судової експертизи, доводиться досліджувати ціни в межах принципу 
«витягнутої руки», спираючись на інформацію лише доступну в трансфертній 
документації. Аналізу процедур та правил до дослідження трансфертної 
документації та можливих проблемних ситуацій присвячене дане дослідження. 

Ключові слова: судова експертиза, податковий контроль, трансферне 
ціноутворення, взаємозалежні особи, оподаткування. 

 
Аннотация. Трансфертное ценообразование, это способ управления 

финансовым результатом, оптимизация налога на прибыль и трансфера капитала 
от одного предприятия к другому, при этом условия таких операций не должны 
отличаться от условий, применяемых при аналогичных операциях несвязанными 
лицами. В связи с увеличением судебных споров между налогоплательщиком и 
налоговой службой, по трансфертного ценообразования, а также их сложностью, 
все чаще к судебному процессу привлекаются судебные эксперты. Нужно 
признать, что несмотря на ограничение требований к документации, судебным 
экспертам, в рамках проведения судебной экспертизы, приходится исследовать 
цены в пределах принципа «вытянутой руки», опираясь на информацию только 
доступную в трансфертной документации. Анализа процедур и правил к 
исследованию трансфертной документации и возможных проблемных ситуаций 
посвящено данное исследование. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, налоговый контроль, трансфертное 
ценообразование, взаимозависимые лица, налогообложение. 

 
Each taxpayer should endeavor to determine transfer pricing for tax 

purposes in accordance with the arm’s length principle, based upon information 
reasonably available at the time of the determination. Thus, a taxpayer ordinarily 
should give consideration to whether its transfer pricing is appropriate for tax 
purposes before the pricing is established. For example, it would be reasonable 
for a taxpayer to have made a determination regarding whether comparable data 
from uncontrolled transactions are available. The taxpayer also could be 
expected to examine, based on information reasonably available, whether the 
conditions used to establish transfer pricing in prior years have changed, if those 
conditions are to be used to determine transfer pricing for the current year [1]. 

The taxpayer’s process of considering whether transfer pricing is 
appropriate for tax purposes should be determined in accordance with the same 
prudent business management principles that would govern the process of 
evaluating a business decision of a similar level of complexity and importance. 
It would be expected that the application of these principles will require the 
taxpayer to prepare or refer to written materials that could serve as 
documentation of the efforts undertaken to comply with the arm’s length 
principle, including the information on which the transfer pricing was based, the 
factors taken into account, and the method selected. It would be reasonable for 
forensic experts to expect taxpayers when establishing their transfer pricing for 
a particular business activity to prepare or to obtain such materials regarding the 



154 

nature of the activity and the transfer pricing, and to retain such material for 
production if necessary, in the course of a tax examination. Such actions should 
assist taxpayers in filing correct tax returns. Note, however, that there should be 
no contemporaneous obligation at the time the pricing is determined or the tax 
return is filed to produce these types of documents or to prepare them for review 
by forensic experts. The documents that it would be appropriate to request with 
the tax return are described below. 

Documentation of transfer pricing (a set of documents or a single document, 
drawn up in any form) must contain the following information [1, 2]: 

1) data related to individuals, the counterparty (counterparties) controlled 
operations; persons directly (indirectly) have corporate rights of the taxpayer in 
the amount of 20% or more. These must be such that allow identification of 
related parties (including the names of countries (territories), which are tax 
residents such person); 

2) a general description of the Group (including the parent company and its 
subsidiaries), including the organizational structure of the group, description of 
economic activity, transfer pricing policies; 

3) a description of the operation, its implementation conditions (price, terms 
and other laws of Ukraine by the required conditions (contracts); 

4) a description of goods (works, services), including physical 
characteristics, quality and reputation in the market, the country of origin and 
manufacturer, availability of a trademark, and other information related to the 
quality characteristics of the goods (works, services); 

5) the terms and conditions of the settlement for the transaction; 
6) the factors that influenced the development and pricing; 
7) information on the functions of related parties that are parties to the 

controlled transaction to use their assets associated with the controlled 
transaction and economic (commercial) risks that such persons into account 
when making a controlled transaction (functional analysis and analysis risks); 

8) economic analysis (including the methods used to determine the 
conditions of the controlled transaction and the reasons for choosing the 
appropriate method, the amount of earned income (profit) and / or the amount 
of costs incurred (loss) as a result of controlled operations, profitability, to 
calculate the market price range (profitability) in relation to the controlled 
transaction with the description of the approach to the selection of comparable 
transactions, sources of information used to determine the conditions of the 
controlled transaction); 

9) a comparative analysis of financial conditions and commercial 
transactions; 

10) information held by the taxpayer independently or proportionate 
adjustment of the tax base and tax amounts (if conducting). 

Because the forensic expert’s ultimate interest would be satisfied if the 
necessary documents were submitted in a timely manner when requested by the 
forensic experts in the course of an examination, the document storage process 
should be subject to the taxpayer’s discretion. For instance, the taxpayer may 
choose to store relevant documents in the form of unprocessed originals or in a 
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well-compiled book, and in whichever language it might prefer, prior to the time 
the documents must be provided to the forensic experts. The taxpayer should, 
however, comply with reasonable requests for translation of documents that are 
made available to the forensic experts. 

A taxpayer whose scope of controlled transactions with one counterparty 
exceeds 10 million shall prepare and submit to the State Fiscal Service of 
Ukraine Report controlled operations until October 1. Tax Code requires that 
the report tabled central supervisory authority (State Fiscal Service of Ukraine). 
And actually, report submitted to the regional supervisory authority (State Tax 
Inspectorate) where the payer registration, as it is with the State Forensic experts 
Taxpayer contract for recognition of electronic documents. Report form, 
composition and rules of formation report by the Tax Code [2]. 

The report consists of the following parts: 
• Title. Here are the main credentials taxpayer who files a report. The report 

can be submitted by the symbols «accounting», «new accounting», «clarifying». 
In the chapeau indicates the number of applications to report that of the 
contractors mentioned in the body of the report; 

• Main part. We present aggregate data on transactions with various 
counterparties that are made in the year and included in this report. Each line of 
the table «Overview of controlled operation» corresponds to the total amount of 
transactions with a single counterparty; 

• Applications and information for such applications. Applications called 
«information about the person who is involved in the controlled transactions». 
These applications will be as much as counterparties included in the report. In 
each such application shows the contractor involved in the controlled 
transactions, as well as information about all controlled transactions with him. 
Applications are numbered in order. For each application on a counterparty – 
related party filled with information to the application that contains the reference 
to the number corresponding application («Information about the connectedness 
of persons»). 

Report controlled operations require quite laborious training, especially for 
business entities controlled by the number of transactions in which tens and even 
hundreds of thousands, as it provides a significant amount of disclosure 
information for each transaction. 

It should be noted that the procedure for the preparation of the report is 
complex and requires advance the organization and holding entities together 
measures to implement the function of transfer pricing within the business 
processes of the organization on quality. 

In considering whether transfer pricing is appropriate for tax purposes, it 
may be necessary in applying principles of prudent business management for 
the taxpayer to prepare or refer to written materials that would not otherwise be 
prepared or referred to in the absence of tax considerations, including documents 
from foreign associated enterprises. When requesting submission of these types 
of documents, the forensic experts should take great care to balance its need for 
the documents against the cost and administrative burden to the taxpayer of 
creating or obtaining them. For example, the taxpayer should not be expected to 
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incur disproportionately high costs and burdens to obtain documents from 
foreign associated enterprises or to engage in an exhaustive search for 
comparable data from uncontrolled transactions if the taxpayer reasonably 
believes, having regard to the principles of these Guidelines, either that no 
comparable data exists or that the cost of locating the comparable data would be 
disproportionately high relative to the amounts at issue. Forensic experts should 
also recognize that they can avail themselves of the exchange of information 
articles in bilateral double tax conventions to obtain such information, where it 
can be expected to be produced in a timely and efficient manner. 

Forensic experts should take care to ensure that there is no public disclosure 
of trade secrets, scientific secrets, or other confidential data. Forensic experts 
therefore should use discretion in requesting this type of information and should 
do so only if they can undertake that the information will remain confidential 
from outside parties, except to the extent disclosure is required in public court 
proceedings or judicial decisions. Every endeavor should be made to ensure that 
confidentiality is maintained to the extent possible in such proceedings and 
decisions. 

Taxpayers should recognize that notwithstanding limitations on 
documentation requirements, forensic experts will have to make a determination 
of arm’s length transfer pricing even if the information available is incomplete. 
As a result, the taxpayer must take into consideration that adequate record-
keeping practices and the voluntary production of documents can improve the 
persuasiveness of its approach to transfer pricing. This will be true whether the 
case is relatively straight forward or complex, but the greater the complexity and 
unusualness of the case, the more significance will attach to documentation. 

Forensic experts should limit the amount of information that is requested at 
the stage of filing the tax return. At that time, no particular transaction has been 
identified for transfer pricing review. It would be quite burdensome if detailed 
documentation were required at this stage on all cross-border transactions 
between associated enterprises, and on all enterprises engaging in such 
transactions. Therefore, it would be unreasonable to require the taxpayer to 
submit documents with the tax return specifically demonstrating the 
appropriateness of all transfer price determinations. The result could be to 
impede international trade and foreign investment. Any documentation 
requirement at the tax return filing stage should be limited to requiring the 
taxpayer to provide information sufficient to allow the forensic experts to 
determine approximately which taxpayers need further examination. 
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Анотація. У даних тезах розглядаються особливості дослідження об’єктів, які 

містять сліди біологічного походження під час проведення товарознавчої 
експертизи та застосування прийомів завдяки яким після дослідження, властивості 
об’єкта будуть залишатися незмінними.  

Ключові слова: судова товарознавча експертиза, сліди біологічного 
походження. 

 
Annotation. Іt is discussed research features of objects which contain traces 

biological origin during merchandising expertise and applying techniques after research 
will remain unchanged. 

Key words: forensic merchandising expertise, traces of biological origin. 
 
Аннотация. В данных тезах рассматриваются особенности исследования 

объектов, которые содержат следы биологического происхождения при 
проведении товароведческой экспертизы, а также применение приёмов, благодаря 
которым после исследования свойства объекта останутся неизменными. 

Ключевые слова: судебная товароведческая экспертиза, следы 
биологического происхождения. 

 
Судово-товарознавча експертиза – це дослідження споживчих 

властивостей товарів за органолептичними, фізико-хімічними та 
мікробіологічними показниками, а також показниками їх кількісних 
характеристик, що здійснюється експертом шляхом проведення 
дослідження та на підставі інформації, яка міститься на маркуванні товарів 
або (та) в їх супровідних документах. 

Предметом судово-товарознавчої експертизи є дослідження вартісних 
та якісних показників товару. 
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Об’єктами дослідження при проведенні судової товарознавчої 
експертизи є різні вироби товарного походження, зразки (проби), до них 
можуть відноситися: галантерейні, електронно-побутові, текстильні, 
швейні, парфумерно-косметичні, культурно-побутові, господарські 
товари, пушно- хутряні, меблеві товари, взуття, харчові жири, зерно-мучні, 
плодоовочеві, кондитерські, м’ясні, рибні, молочні, нафтопродукти, 
лісоматеріали, промислове обладнання, мінеральні добрива тощо. 

Судова експертиза проводиться на підставі (ст. 7 Закону України «Про 
судову експертизу»). 

Перш ніж почати дослідження експерт повинний ознайомитися з 
матеріалами наданими на дослідження.  

Бувають випадки коли для проведення товарознавчої експертизи 
надходять об’єкти які містять сліди біологічного походження такі як 
потожирові виділення, кров тощо, сліди кінцівок та інших частин тіла 
людини або тварини, а також сліди взуття та мікрооб’єкти.  

У документі про призначення експертизи може бути зазначено про те що 
експерту дозволяється часткове пошкодження об’єкта дослідження або 
застосування методів які призведуть до зміни його стану. У такому випадку 
експерт має право здійснювати усі необхідні маніпуляції без запобіжних 
заходів, використовуючи тільки гумові рукавички за необхідності, але коли 
зазначено про заборону використання методів, які можуть призвести до зміни 
властивостей об’єкта або знищення слідової інформації на ньому експерт 
товарознавець повинен застосовувати прийоми завдяки яким буде збережена 
слідова інформація та стан об’єкта залишиться не змінним. 

При проведенні дослідження експертами застосовуються методики, 
які містять опис прийомів, найдоцільніших операцій, раціональну 
послідовність проведення досліджень, але через відсутність в Методиці 
визначення вартості майна/Харківський НДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. 
Бокаріуса, 2004 (реєстраційний код реєстру методик – 12.1.15) 
послідовного описання застосування певних дій з об’єктами на яких 
містяться сліди експерт товарознавець може зіткнутися з певними 
труднощами через брак досвіду. 

Слідчий чи особа яка вилучила об’єкт з місця події може не помітити 
деяких залишених на ньому слідів чи навпаки під час провадження 
виникають обставини за яких об’єкт направляють на товарознавчу 
експертизу перш ніж направити його на експертизу криміналістичного або 
біологічного напряму, тому потрібно знати, як зберегти сліди для 
проведення подальших експертних досліджень. 

У випадках коли об’єкт у подальшому буде направлено на 
дактилоскопічні дослідження не можна допустити появу на об’єкті слідів 
пальців рук осіб, що беруть участь в проведенні дослідження. Вони 
повинні працювати в тонких (медичних) гумових рукавичках, які мають 
бути з матеріалу, що не дає змоги перенесення відбитків пальців рук та 
потожирових виділень.  

Предмети які оглядаються слід брати за ті місця, де знаходження 
пальцевих відбитків малоймовірно: внутрішня поверхня, кути, дно, або за 
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частини на яких практично не утворюються сліди рук, а саме за краї, ребра, 
грані та місця поверхня яких виключає можливість виявлення слідів тобто 
за рельєфні, шорсткі, не оброблені іржаві поверхні. 

Якщо у подальшому об’єкт буде направлено на дослідження фахівцям 
за спеціальністю 9.3. «Імунологічні дослідження» та 9.5 «Молекулярно-
генетичні дослідження» експерт повинен застосовувати спеціальні засоби 
щоб не залишити сліди ДНК на ньому, але при неправильному 
застосуванні рукавичок на об’єкті можуть залишитися сліди що завадить 
проведенню досліджень. 

Для того щоб не залишити потожирові виділення на зовнішній стороні 
рукавичок при їх одяганні застосовуються спеціальні розчини для 
дезінфекції такі як наприклад «Кутасепт Ф», або аналоги, даний засіб 
сприяє знищенню біологічних речовин. Потрібно ретельно обробити руки 
і тільки після цього одягати стерильні рукавички, якщо вони не стерильні 
після зазначених дій потрібно повторно обробити рукавички на руках.  

Бувають випадки коли через погану якість рукавичок на об’єкт 
переносяться сліди тому наприклад у випадку з хірургічними рукавичками 
краще одягнути дві пари, при цьому кожна пара рукавичок, які одягають, 
має бути послідовно оброблена дезінфікуючим засобом. 

При проведенні досліджень з такими об’єктами окрім рукавичок 
застосовується спецодяг: медичні халати, спеціальні комбінезони, бахіли, 
шапочки, захисні маски для того щоб не допустити потрапляння на об’єкт 
волокон одягу, волосся, часток епітелію.  

Не допускається щоб на об’єкт потрапляли сонячні промені так як це 
спричинить швидке висихання слідів.  

Відповідно до ст. 102 Кримінально-процесуального кодексу України, 
якщо при проведенні експертизи будуть виявлені відомості, які мають 
значення для кримінального провадження і з приводу яких не ставилися 
питання, експерт має право зазначити про них у своєму висновку. При 
огляді об’єктів у лабораторних умовах можна виявити сліди, які були не 
помічені раніше. Тому у випадку коли в документі про призначення 
експертизи зазначено про недопущення застосування методів які 
призведуть до зміни властивостей об’єкта, експерт повинен звертати увагу 
на певні сліди що можуть мати значення для кримінального провадження 
та за потреби зазначити про них у висновку. 

Особливу увагу потрібно приділити упакуванню таких об’єктів, на 
дослідження вони надходять упаковані в картонні коробки з метою 
збереження біологічних слідів. Предмети, які надсилаються в 
лабораторію, слід пересилати в сухому стані, оскільки на вологих місцях 
кров і виділення швидко загнивають, що ускладнює чи навіть 
унеможливлює проведення експертизи. Одяг з плямами крові необхідно 
упакувати таким чином, щоб при складанні його пляма із однієї частини 
не могла перейти на іншу, прокладаючи між плямою і чистою тканиною 
лист паперу. Картонні коробки чи паперові конверти використовуються 
через те що матеріал з якого вони виготовлені дихає тому забезпечує 
збереження об’єкта наприклад через вологу яка міститься в об’єкті слід 
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схильний до загнивання в полімерному пакеті через нездатність цього 
матеріалу пропускати повітря. 

Як правило об’єкт, що знаходиться в упакуванні зафіксований так щоб 
він був максимально нерухомий через те, що його переміщення в середині 
упакування при транспортуванні може вплинути на якість залишених на 
ньому слідів. 

Найбільш доцільно після проведення всіх необхідних дій об’єкт 
упакувати в первинне упакування, якщо воно не пошкоджене та 
зафіксувати його.  

Неможна упаковувати об’єкт який містить сліди біологічного 
походження у полімерні пакети так як це може призвести до пошкодження 
або повної втрати слідів. 

Зважаючи на вищевикладене можна зробити висновок, що при 
проведенні експертизи за напрямком 12.1 «Визначення вартості машин, 
обладнання, сировини та споживчих товарів» експерт повинен уважно 
ознайомитися з ухвалою суду в якій може бути зазначено про заборону 
використання методів, які можуть зруйнувати сліди біологічного 
походження, або заборону зміни його стану чи властивостей та провести 
дослідження з дотриманням усіх необхідних вимог. При дослідженні 
об’єктів експерти повинні користуватися обов’язково гумовими 
рукавичками та за необхідності спецодягом так, як у подальшому об’єкт 
може бути направлений на дослідження за криміналістичними та 
біологічними напрямами. 
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На сегодняшний день большинство объектов исследования – это 

сложные объекты, как с инженерно-технической точки зрения (например, 
аппаратно-программные комплексы при проведении компьютерно-
технических экспертиз), так и с точки зрения интегрального характера 
результатов хозяйственной деятельности (например, объекты 
недвижимости при проведении строительных и земельных экспертиз). 
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Такие экспертизы, как правило, невозможно провести, используя только 
один метод, что побуждает к поиску новых методов исследования. 

В настоящее время приобретает все большую актуальность 
комплексный подход к исследованию объектов экспертизы.  
Е. Г. Россинская отмечает, что для комплексной экспертизы характерно: 
проведение экспертизы в рамках различных родов и классов экспертиз; 
участие в проведении такой экспертизы экспертов разных специальностей 
или узкой специализации, что приводит к разделению функций между 
ними; совместное формирование вывода экспертами разных 
специальностей или профессиональной подготовки [1]. 

При этом, как отмечает Н. И. Клименко: «Интеграция знаний 
обусловливает не только интеграцию наук, но и интеграцию их методов ... 
В экспертной практике существуют случаи применения комплекса 
методов исследования при проведении комплексных и комиссионных 
экспертиз» [2]. 

Комплексный подход интересен в теоретическом и методическом 
аспектах для любого направления судебной экспертизы, поскольку 
расширяет возможности экспертного исследования, а его результаты 
повышают достоверность полученных фактических данных [3]. 

Известные ученые Н. П. Майлис и В. Ф. Орлова справедливо 
подчеркивают, что характерной особенностью комплексной экспертизы 
является решение с ее помощью сложной (интеграционной) задачи, 
поставленной субъектом доказывания перед экспертом. Эта задача 
отличается от задачи моноэкспертизы следующими свойствами: задача 
комплексной экспертизы ставится и решается лишь при условии 
комплексирования знаний различных специальностей, ее решение 
невозможно в пределах каждой из них, взятой в отдельности; задача 
комплексной экспертизы носит пограничный характер, ее решение лежит 
в зоне смежной области знаний, объединяющей комплексируемые 
специальности; интеграционный характер задачи комплексной 
экспертизы означает, что она находится на более высоком уровне 
обобщенного знания в сравнении с задачами комплексируемых 
экспертных специальностей [4]. 

С гносеологических и методологических позиций основное качество 
комплексной экспертизы составляет комплексирование результатов 
исследований, проведенных на основе различных экспертных 
специальностей. Такое свойство является основным потому, что именно 
оно позволяет определить ее место в общей системе судебных экспертиз. 
Принимая решение о назначении комплексной экспертизы, следователь, 
прокурор, следователь судья, суд определяют ее конкретную 
комплексность, а именно: какие экспертные специальности необходимы 
для ее проведения, например, специалист в области строительной 
экспертизы и специалист в области экономической экспертизы и тому 
подобное. 

Комплексирование, то есть применение знаний и методов в области 
одной специальности при проведении экспертизы, которая относится к 



163 

другой специальности – обыденное явление в экспертной практике. Чаще 
всего вариантом комплексирования в экспертной практике является 
использование специальных методов, которые называются в теории и 
практике судебной экспертизы «комплексное исследование» (фактически 
– комплекс экспертиз). Эта ситуация не создает комплексной экспертизы, 
поскольку применение метода в области другой специальности 
предусмотрено в рамках методического обеспечения той специальности, 
по которой экспертиза была назначена. При этом следует отметить, что 
«комплексность требует наличия логических связей между выводами, 
когда следующий вывод логически вытекает из предыдущего вывода и 
зависит от него. Причем, истинность следующего вывода должна зависеть 
от истинности предыдущего» [1].  

В настоящее время некоторые судебные экспертизы (например, 
земельно-техническая, строительно-техническая, оценочно-строительная, 
оценочно-земельная) необходимо рассматривать как переходную форму 
от нескольких моноэкспертиз, каждая из которых основывается на одной 
экспертной специальности, к более сложной смежной области знаний и 
основанной на ней также смежной экспертной специальности (например, 
назовем ее экспертиза недвижимого имущества). Переход к 
моноэкспертизе более высокого уровня – это путь развития смежных 
предметных областей экспертных знаний и создание новых родов 
экспертных специальностей. Создание такого рода научных основ и 
соответствующих экспертных специальностей снимает проблему 
процессуальной регламентации отношений, возникающих при 
комиссионном проведении комплексной экспертизы. В случае назначения 
таких экспертиз следователю или суду достаточно знать, что такая 
категория экспертизы существует, и каковы ее возможности. Безусловно, 
что эта проблема непроста и связана как с созданием методических основ 
такого рода экспертиз, так и с подготовкой соответствующих 
специалистов. При подготовке экспертов МЮ Украины важно учитывать 
базовое образование, поскольку не на любой предметной базе можно 
совместить различные экспертные знания. Нередки случаи, когда 
возникает вопрос о получении иного второго высшего образования.  

Давая общий вывод при проведении комплексной экспертизы, каждый 
эксперт должен оценить выводы своих коллег. При этом, как отмечает Е. 
Ю. Горошко, эксперт (эксперты) могут оценивать результаты других 
членов комиссии только с позиции научности, обоснованности, 
убедительности и достаточности [5]. 

В. Г. Гончаренко отмечает, что понятие комплексной экспертизы как 
процессуального средства получения доказательств и комплексного 
исследования (комплекса экспертиз – А. Г.) не является равнозначными. При 
этом он отмечает, что если эксперт обладает знаниями в нескольких областях, 
то проведенное им комплексное исследование не становится комплексной 
экспертизой за ненадобностью специального процессуального урегули-
рования его деятельности – вполне достаточны установленные для обычной 
экспертизы гарантии достоверности выводов эксперта [6].  
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То есть, из приведенного выше можно сделать вывод, что комплексная 
экспертиза всегда комиссионная. С этим можно поспорить. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Украины вопрос 
комплексной экспертизы не урегулирован. Согласно Инструкции о 
проведении и назначения судебных экспертиз, утвержденной Приказом 
Министерства юстиции Украины № 53/5 от 08.10.1998 (с изменениями), 
для комиссионной экспертизы главным является количество экспертов 
(два и более), которые ее выполняют, а для комплексной – количество 
областей знаний (две и более), знания которых используются для ее 
выполнения.  

В связи с этим, интересно предложенное А. В. Шведовой определения 
комплексной экспертизы, подтверждающее нашу мысль: «Комплексная 
экспертиза – комплексное исследование экспертом (экспертами) на основе 
специальных знаний из разных (в том числе смежных) отраслей (родов, 
видов, подвидов экспертизы) материальных объектов, явлений и 
процессов с целью решения сложной экспертной задачи, которая не может 
быть решена с применением специальных знаний одной отрасли (рода, 
вида, подвида), и установления фактических данных по расследуемому 
делу» [8]. Рациональным в данном определении является то, что 
субъектом проведения комплексной экспертизы, наряду с комиссией 
экспертов, выступает отдельный эксперт как носитель специальных 
знаний не только в одной, но и в разных, в том числе смежных областях 
знаний.  

Гносеологическая природа комплексности сохраняется и при 
производстве комплексной экспертизы одним экспертом, овладевшим 
несколькими экспертными специальностями [4]. Указанное позволяет 
отделить единоличную комплексную экспертизу от комиссионной 
комплексной экспертизы. Кроме того, проведение единоличной 
комплексной экспертизы позволяет оптимизировать процесс проведения 
исследования, исключает многократное, а иногда и необоснованное 
влияние на объекты исследования различными техническими средствами, 
применение методов, которые могут привести к изменениям объектов 
исследования, а то и к частичному или полному их уничтожения. 

Не менее важным является оформление результатов комплексных 
экспертиз. В случаях, когда экспертиза производится комиссионно, 
несколькими экспертами, и если они не пришли к согласию, в 
соответствии с п. 8 ст. 101 Уголовного процессуального кодекса Украины 
за каждым из них остается право составить свое заключение отдельно. 
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Під час проведення фінансових розслідувань в кримінальних 
провадженнях відкритих за фактом вчинення кримінального 
правопорушення щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати 
податків, або сприяння в ухиленні від сплати податків, одним із основних 
видів доказів, що досліджується органами фінансових розслідувань є 
первинна бухгалтерська документація. Під час проведення обшуків окрім 
наявної паперової документації також вилучається комп’ютерна техніка 
(носії інформації), що часто містять бази даних систем автоматизованого 
бухгалтерського обліку. Для виявлення та дослідження на вилученій 
комп’ютерній техніці (носіях інформації) систем автоматизованого 
бухгалтерського обліку призначається комп’ютерно-технічна експертиза. 

На вирішення комп’ютерно-технічної експертизи серед інших 
ставляться питання щодо наявності на вилучених носіях інформації баз 
даних систем автоматизованого бухгалтерського обліку. 

Під час проведення комп’ютерно технічної експертизи судовий 
експерт проводить пошук баз даних систем автоматизованого 
бухгалтерського обліку та в разі наявності робить копії виявленої 
інформації на оптичні носії для подальшого дослідження слідчими 
органами та/або проведення економічних досліджень. 

Однією із найрозповсюджених систем автоматизованого 
бухгалтерського в Україні є система 1С:Підприємство, що включає в себе 
платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації 
діяльності організацій і приватних осіб. Сама платформа не є програмним 
продуктом для використання кінцевими користувачами, які зазвичай 
працюють з одним з багатьох прикладних рішень (конфігурацій), 
розроблених на даній платформі. Такий підхід дозволяє автоматизувати 
різні види діяльності, використовуючи єдину технологічну платформу. 
Основними конфігураціями є бухгалтерський облік, управління торгівлею, 
зарплата та управління персоналом, управління автотранспортним 
підприємством та інші [1]. 

Зазначені системи підтримують роботу з великою кількістю 
користувачів, що мають різні права доступу (адміністратор, бухгалтер, 
касир та інші), автентифікація користувачів відбувається за особистим 
логіном та паролем. 

В разі якщо на вилучених носіях інформації виявлені бази даних 
системи автоматизованого бухгалтерського обліку 1С:Підприєство і є 
необхідність дослідження бази даних на предмет наявності в базі даних 
інформації щодо зазначених в питаннях постанови підприємств подальші 
дослідження ускладняються через відсутність паролів користувачів бази 
даних для доступу до бази даних. 

Інформація про паролі користувачів системи 1С:Підприєство 
зберігається в базі даних у вигляді хеш-сум відповідних паролів. 

Хеш-сума (хеш, хеш-код) – результат обробки деяких даних хеш-
функцію. 

У криптографії хеш-суму використовують як дайджест повідомлення 
(англ. Message digest) [2]. 
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Значення хеш-суми може використовуватися для перевірки цілісності 
даних, їх ідентифікації і пошуку (наприклад в P2P-мережах), а також 
замінювати собою дані, які небезпечно зберігати в явному вигляді (наприклад, 
паролі, відповіді на питання тестів та інше). Також алгоритми хешування 
використовуються для перевірки цілісності та автентичності файлів. 

Значення хеш-суми, як правило, записується в шістнадцятковому 
(HEX) вигляді. Так, утиліта md5sum, що обчислює значення хеш-функції 
MD5 від заданого файлу, видає результат у вигляді рядка з 32 
шістнадцяткових цифр – наприклад, 026f8e459c8f89ef75fa7a78265a0025. 
Відомі інші алгоритми хешування: 

CRC32 – приклад хеш-коду: F6DE2FEA 
SHA-1 – приклад хеш-коду: 

7DD987F846400079F4B03C058365A4869047B4A0 
SHA-2 – приклад хеш-коду: 
CA737F1014A48F4C0B6DD43CB177B0AFD9E5169367544C494011E3

317DBF9A509CB1E5DC1E85A941BBEE3D7F2AFBC9B1 
Оскільки хеш-функція є односторонньою то не існує функції за 

допомогою якої було б можливо знаючі хеш-суму дізнатися якій саме 
послідовності чи файлу вона відповідає.  

Таким чином при введенні паролю, введена послідовність 
обробляється певною хеш-функцією і отримана хеш-сума порівнюється із 
хеш-сумою, що міститься в даних автентифікації користувача бази даних, 
в разі якщо хеш-суми співпадають то введена послідовність і є паролем 
користувача. 

Існують декілька способів отримати доступ до бази даних знаючи 
хеш-суму паролю користувача: 

– підбір паролю шляхом перебору (Brute force), в даному випадку 
кожна послідовність із словника з вірогідними паролями обробляється 
хеш-функцією і отримана хеш-сума порівнюється з хеш-сумою паролю 
користувача, даний спосіб вимагає значних затрат часу, так наприклад 
послідовність з шести цифр має 106 варіантів комбінацій, а якщо 
використовуються символи алфавіту та цифри (наприклад український 
алфавіт 33 літери + 10 цифр) то кількість варіантів паролів, що складається 
з шести символів буде дорівнювати 436, а вразі використання заголовних, 
рядкових та спеціальних символів кількість варіантів значно збільшується 
і обчислюється за наступною формулою: кількість комбінацій = хy,  
де «х» – кількість можливих варіантів кожного з символів, «у» – довжина 
(кількість символів) паролю. Через значні затрати часу даний спосіб не є 
предметом комп’ютерно-технічної експертизи; 

– пошук паролю за хеш-сумою в існуючих базах даних, що містять дані вже 
знайдених значень хеш-сум, наприклад веб-сайт «hashkiller.co.uk», перевірка 
наявності хеш-суми в зазначеній базі даних займає лічені секунди і видає 
значення більшості хеш-сум нескладних паролів [3]; 

– третій спосіб полягає в тому, що маючи доступ до файлів бази даних 
є можливість змінити хеш-суму паролю користувача бази даних на хеш-
суму пустого, або відомого експерту паролю. 
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Розглянемо на прикладі виявлення значень хеш-сум паролів 
користувача в різних версіях баз даних системи 1С:Підприємство. 

В базах даних системи 1С:Підприєвство версії 7.7 використовується 
MD5 – хеш-функція. 

MD5 (message-digest 5) – хеш-функція, це широко поширена функція 
що створює 128-бітове значення хешу. Хоча MD5 спочатку був 
розроблений для використання в якості криптографічної хеш-функції, 
було виявлено, що він страждає від великої вразливості. Він все ще може 
використовуватися як контрольна сума для перевірки цілісності даних, але 
лише для запобігання ненавмисного пошкодження цілісності даних. Він 
залишається придатним для інших некриптографічних цілей, наприклад 
для визначення розділу для певного ключа в розподіленій базі даних.  

Дані автентифікації користувача бази даних системи 1С:Підприєвство 
версії 7.7 зберігаються в файлі: «1SBUKRB\usrdef\users.usr» в текстовому 
форматі.  

Фрагмент файлу «users.usr»: 
«{"Container.Contents", {"UserItemType", "Page.1", "Лариса",""} }.. 

0553885A41AC0506F950A10DBFD0FAC8 Лариса \Лариса Основной 
Пользователь». 

В наведеному прикладі підкреслено MD-5 хеш-суму паролю 
користувача бази даних «Лариса». В результаті пошуку зазначеної MD-5 
хеш-суми в базі даних веб-сайту «hashkiller.co.uk» було отримано 
наступний результат: 

0553885A41AC0506F950A10DBFD0FAC8 220486  
Тобто користувач бази даних «Лариса» має пароль «220486». 
Бази даних системи 1С:Підприєвство версій 8.1-8.3 мають інший 

формат і зберігаються в файлі: «1Cv8.1CD». 
Перегляд та редагування файлів баз даних системи 1С:Підприємство 

версій 8.1-8.3 можливий за допомогою програми «Tool_1CD.exe» автор 
Валерій Агєєв.  

В базах даних системи 1С:Підприєвство версій 8.1-8.3 
використовується SHA-1 – хеш-функція. 

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) – хеш-функція, це криптографічна 
хеш-функція, яка приймає вхідні дані та видає 160-бітове (20-байтне) хеш-
значення, відоме як дайджест повідомлення – зазвичай подається у вигляді 
шістнадцяткового числа, довжиною 40 цифр . Він був розроблений 
Агентством національної безпеки США та є Федеральним стандартом 
обробки інформації США. 

Дані автентифікації користувача бази даних системи 1С:Підприєвство 
версії 8.1 містяться в розділі «users.usr» таблиці «PARAMS» в колонці 
«BYNARYDATA». 

Дані автентифікації користувача бази даних системи 1С:Підприєвство 
версії 8.2-8.3 містяться в таблиці: «V8USERS». 

Таблиця «V8USERS» складається з рядків, що відповідають 
користувачам бази даних та кожна з яких має поле «DATA». 
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Приклад даних, що містяться в полі «DATA» користувача «Бухгалтер» 
бази даних системи 1С:Підприємство 8.3: 

«{10cb721b-441e-4361-9bb6-e15f4d0408ee,"Бухгалтер"," 
","Бухгалтер", a8afeb35-cb08-4b03-8b4e-175ae0880bf6, {…}, 31e2aa98-
4a9c-4d99-a3e7-
540a13396b8c,1,1,,0,0,"XeQle7R8muXl4ry/JSmFsihE9r8=","lvQ3QG/i0jfQm
V0VTQxEOWN3/fA=",2,1,20121106201716,0,0}». 

В зазначеному масиві міститься послідовність 
«XeQle7R8muXl4ry/JSmFsihE9r8=», що є Base64 вираженням SHA-1 хеш-
суми паролю користувача «Бухгалтер». Для пошуку хеш-суми в базі даних 
веб-сайту «hashkiller.co.uk» необхідно перевести Base64 вираження в НЕХ 
(шістнадцяткове), наприклад за допомогою веб-сервісу 
«paulschou.com/tools/xlate», отримана НЕХ послідовність 
«5de4257bb47c9ae5e5e2bcbf252985b22844f6bf» [4]. 

В результаті пошуку зазначеної SHA-1 хеш-суми в базі даних веб-
сайту «hashkiller.co.uk» було отримано наступні результати: 

5de4257bb47c9ae5e5e2bcbf252985b22844f6bf vatra 
Тобто користувач бази даних «Бухгалтер» має пароль «vatra». 
В разі неможливості визначення значення хеш-суми паролю 

користувача, можливі два варіанти доступу до бази даних . В першому 
випадку можлива заміна хеш суми невідомого паролю на хеш суму 
відомого паролю, або наприклад Base64 вираження SHA1 хеш-суми: 
«2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=» відповідає порожньому рядку, тобто 
доступ до бази даних буде відбуватись без паролю. 

Виходячи з вищевикладеного, хеш-суми є надійним засобом захисту 
інформації автентифікації користувача тому використання способу 
перебору паролів є недоцільним і не є предметом проведення 
комп’ютерно-технічної експертизи, проте в разі необхідності отримання 
доступу до баз даних системи 1С:Підприємство можливе проведення 
пошуку значень хеш-сум в веб-сервісах типу «hashkiller.co.uk», що 
дозволяє знайти значення більшості хеш-сум нескладних паролів і не 
потребує внесення змін в досліджувану базу даних. В разі неможливості 
виявлення значень хеш-сум паролів можлива заміна самих хеш-сум на 
такі, значення яких відомі експерту. 

 
Перелік посилань 

1. Офіційний сайт системи 1С:Підприємство. URL: http://1c.ua. 
2. Message Digest Functions. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-

versions/windows/it-pro/windows-2000-
server/cc962033(v=technet.10)?redirectedfrom=MSDN. 

3. База даних відомих значень хеш-сум. URL: https://hashkiller.co.uk. 
4. TRANSLATOR, BINARY. URL: https://www.paulschou.com/tools/xlate/. 
 

  



170 

УДК 343.13 
Дем’янченко Анастасія Сергіївна 

 
cтудентка четвертого року навчання  

Факультету правничих наук  
 

електронна адреса: anastasia2309999@gmail.сom 
 

Національний університету «Києво-Могилянська академія» 
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ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В УКРАЇНІ 
 

SPECIFIC ASPECTS OF APPELLATION TO THE COURTS IN 
TERMS OF THE JUDICIAL APPEAL OF THE ACTIONS OR 

OMISSIONS OF THE BODIES OF PRE-TRIAL INVESTIGATION 
CONCERNING FAILURE TO ENTER INFORMATION ABOUT A 

CRIMINAL OFFENSE IN THE UNIFIED REGISTER OF PRE-TRIAL 
INVESTIGATIONS IN UKRAINE 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО НЕВНЕСЕНИЮ 

СВЕДЕНИЙ ОБ УГОЛОВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
РЕЕСТР ДОСУДЕБНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В УКРАИНЕ 

 
Анотація. У наукових тезах розглянуто особливості судового оскарження дій 

чи бездіяльності органів досудового розслідування щодо невнесення відомостей 
про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
через призму правової підстави для оскарження, порядку обчислення строків, 
відсутності правових наслідків щодо неявки скаржника у судове засідання, 
неможливості апеляційного оскарження ухвали слідчого судді за результатами 
розгляду скарги.  

Ключові слова: скарга, досудове розслідування, судове оскарження, 
невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 
Annotation. Тhe author review the special procedural aspects of appellation to the 

courts in terms of the judicial appeal of the actions or omissions of the bodies of pre-trial 
investigation concerning failure to enter information about a criminal offense in the 
Unified register of pre-trial investigations in Ukraine. 

Key words: complaint, pre-trial investigation, judicial appeal, failure to enter 
information in the Unified register of pre-trial investigations. 

 
Аннотация. в научных тезисах рассмотрены особенности судебного 

обжалования действий или бездействия органов досудебного расследования по 
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невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных 
расследований через призму правового основания для обжалования, порядка 
исчисления сроков, отсутствие правовых последствий по неявки истца в судебное 
заседание, невозможности апелляционного обжалования постановления 
следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы. 

Ключевые слова: жалоба, досудебное расследование, судебное обжалование, 
невнесение сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

 
Питання судового оскарження дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування щодо невнесеня відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань є 
надзвичайно актуальним в умовах сьогодення про що свідчить велика 
кількість судових справ з цієї тематики у Єдиному державному реєстрі 
судових рішень (далі – ЄДРСР), яка невпинно зростає. Тому варто 
досліджувати особливості правового регулювання цієї сфери відносин.  

Основним джерелом, яке регулює правову процедуру оскарження дій 
чи бездіяльності органів досудового розслідування щодо невнесеня 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань є Кримінальний процесуальний кодекс України 
(далі – КПК України). Вихідним положенням є стаття 24 КПК України, яка 
встановлює, що кожному гарантується право на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, 
прокурора, слідчого в порядку встановленому кодексом [1].  

У науковій доктрині варто звернути увагу на позицію А. Р. Туманянц, 
яка визначає правову природу права на оскарження дій чи бездіяльності 
органів досудового розслідування. Учена зазначає, що право на 
оскарження є суб’єктивним правом, підстави для реалізації якого 
виникають за наявності певних юридичних фактів, з якими пов’язано 
виникнення правовідносин. Отже, особа вправі оскаржити дії 
(бездіяльність) і рішення посадових осіб, які ущемляють її особисті права 
і свободи чи іншим чином зачіпають її особисті інтереси, але не має права 
подавати скаргу в інтересах третіх осіб, якщо інше прямо не передбачено 
законом [2, с. 774].  

Першою особливістю судового оскарження дій чи бездіяльності 
органів досудового розслідування щодо невнесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
є підстава для подання скарги. У п. 1 ч. 1 статті 303 КПК України 
встановлено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі 
рішення: дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, які полягають у 
невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення 
про кримінальне правопорушення [1].  

По-друге, у процесі судового оскарження дій чи бездіяльності органів 
досудового розслідування є порядок обчислення строків. Законодавець 
встановлює два види строків: десять днів з моменту прийняття рішення, 
вчинення дії або бездіяльності, а якщо рішення оформлюється 
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постановою, то строк подання скарги починається з дня отримання особою 
її копії відповідно до статті 304 КПК України.  

На практиці виникають проблеми із порядком обчислення другого 
строку, оскільки досить часто листи від органів досудового розслідування 
надсилаються звичайним листом, а не рекомендованим з повідомленням 
про вручення та описом вмісту. Тому тут виникає практичне питання щодо 
належного повідомлення особи та чіткої фіксації дня початку обчислення 
строку для оскарження дій органів досудового розслідування. Наприклад, 
у справі № 490/8006/18 Центрального районного суду м. Миколаєва 31 
січня 2019 року скаржниця з поміж іншого посилалася на те, що копію 
оскаржуваного рішення нею було отримано простим поштовим листом у 
вересні 2018 року із значним запізненням [3]. Тому суд звернув увагу на 
цей аспект та задовільнив скаргу.  

По-третє, варто звернути увагу на те, що обов’язковою є участь у 
судовому розгляді справи скаржника. У ч. 3 статті 306 КПК України 
встановлено, що розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час 
досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка 
подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, 
рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Водночас зауважу, що 
правових наслідків у разі неявки скаржника у КПК України 
непередбачено, а тому суди по-різному вирішують це питання.  

Наприклад, у справі № 234/4306/19 від 07 травня 2019 року 
Краматорський міський суд Донецької області залишив без розгляду скаргу 
на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР. Своє 
рішення суд мотивував тим, що адвокат двічі не з’явився у судове засідання і 
про причини неявки не повідомив [4]. Водночас у справі № 753/24274/18 від 
25 лютого 2019 року Дніпровський районний суд м. Києва відмовив у 
задоволенні скарги. При цьому суд зазначив, що неявка без поважної причини 
особи, яка подала скаргу, свідчить про фактичне не підтримання поданої 
скарги та недоведення зазначених у скарзі обставин [5].  

Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час 
досудового розслідування Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ містить положення про те, що у 
контексті вирішення питання про дії суду в разі відсутності скаржника, 
який заявив клопотання про розгляд скарги без його участі, а також 
належним чином повідомленого скаржника, який не з’явився на такий 
розгляд, слід зважати на те, що слідчим суддям доцільно у таких випадках 
залишати скаргу без розгляду. У випадку залишення скарги без розгляду 
скаржник буде мати право повторно звернутися з такою в суд [6]. 

Таку позицію не можна вважати правомірною, оскільки за таких умов 
суди виходять за межі повноважень встановлених Конституцією та 
кримінальним-процесуальним законом. Відповідно до статті 307 КПК 
України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на 
рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути 
про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування 
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повідомлення про підозру; 2) зобов’язання припинити дію; 3) зобов’язання 
вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги [1]. Звідси слідує, що 
прийняття ухвали про залишення скарги без розгляду є неправомірним. 

Зважаючи на викладене потрібно внести зміни до КПК України, якими 
врегулювати правові наслідки неявки у судове засідання скаржника з метою 
уникнення багатоаспектного застосування норм законодавства судами.  

По-четверте, особливістю судового оскарження дій чи бездіяльності 
органів досудового розслідування є неможливість апеляційного оскарження 
ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на дії чи бездіяльності 
органів досудового розслідування щодо невнесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
відповідно до ч. 3 статті 307 КПК України. Таке положення порушує 
конституційний принцип забезпечення права на апеляційний перегляд справи 
зазначений у статті 129 Конституції України [7].  

Таким чином, можна підсумувати, що надзвичайно важливою є 
гарантія реалізації суб’єктивного права на оскарження процесуальних 
рішень прокурора, слідчого щодо невнесеня відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед 
особливостей варто згадати про правову підставу, порядок обчислення 
строків, відсутність правових наслідків щодо неявки скаржника у судове 
засідання, неможливість апеляційного оскарження ухвали слідчого судді 
за результатами розгляду скарги.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ЯКІ ВИКОНАНІ З 
НАСЛІДУВАННЯМ ПІДПИСУ ОСОБИ, ВІД ІМЕНІ ЯКОЇ ВІН 

ЗНАЧИТЬСЯ 
 

RESEARCHES OF SIGNATURES, THAT IS EXECUTED WITH 
EMULATING SIGNATURE OF PERSON ON BEHALF OF THAT 

 IT IS MEANT 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ  
С ПОДРАЖАНИЕМ ПОДПИСИ ЛИЦА, ОТ ИМЕНИ КОТОРОГО 

ОНА ЗНАЧАТСЯ 
 
Анотація. У статті розглянуто питання методичної послідовності 

дослідження підписів, які виконані з наслідуванням підпису особи, від імені якої 
він значиться, етапи вирішення ідентифікаційних задач. 

Автором зазначено способи виконання не автентичного підпису та складнощі, 
які виникають під час їх дослідження. 

Ключові слова: підпис, наслідування, експертна практика. 
 
Annotation. Тhe question of methodical sequence of research of signatures, which 

are executed with the imitation of the signature of the person on whose behalf it is 
mentioned, stages of decision of identification tasks are considered in the article. 

The author notes the ways of executing of signature with imitation and the 
difficulties that appear during their research. 

Key words: signature, imitation, expert practice. 
 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос методической последовательности 

исследования подписей, которые выполнены с подражанием подписи лица, от 
имени которого он значится, этапы решения идентификационных задач. 

Автором отмечены способы выполнения подписи с подражанием и 
сложности, которые возникают при их исследовании. 

Ключевые слова: подпись, наследование, экспертная практика. 
 
Одним із обов’язкових реквізитів документу є підпис, який служить із 

найбільш частих використаних засобів посвідчення особи. У 
криміналістичній літературі є багато визначень підпису.  

Підпис – це графічне накреслення, яке позначає особу його виконавця 
і виконується ним з метою посвідчення фактів, подій тощо. Підпис є 
початковим накресленням тому, що він як і рукописні тексти, наноситься 
графічними знаками. 
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Підпис завжди значиться від імені якоїсь певної особи. Якщо вона існує (не 
є вигаданою), у якості передбачуваного виконавця виступає перш за все саме ця 
особа. Крім неї можуть бути й інші можливі виконавці. Однак наявність 
вказаної особи у числі передбачуваних виконавців обов’язкова. 

Дослідження підписів, виконаних з наслідуванням підпису особи, від 
імені якої він значиться повинно проводитися у певній методичній 
послідовності, у два етапи. Перший етап: вирішення питання про 
автентичність підпису, другий етап: встановлення виконавця підпису 
серед підозрюваних осіб. 

У випадку негативного вирішення питання про автентичність підпису 
результати вказаного дослідження полегшують подальше встановлення 
виконавця підпису. Це тому, що при першочерговому дослідженні 
необхідно звернути увагу на те, чи не виконаний підпис із наслідуванням, 
що дає можливість зробити правильну оцінку збіжних та розбіжних ознак. 
Також, виділити збіжні та розбіжні ознаки , при з’ясуванні питання, чи не 
виконаний підпис у незвичних умовах. 

Практична діяльність показує, що підписи нерідко виконуються із 
наслідуванням. Ось чому, при з’ясуванні питання, чи не виконаний підпис 
у незвичних умовах, особливу увагу необхідно звернути саме на 
встановлення ознак виконання його із наслідуванням. 

Процес наслідування чужому підпису у дорослої людини проходить 
на базі навички письма, яка характерна для неї. Наслідування веде до зміни 
тих навичок, які вже є у особи, яка наслідує. 

Якщо звичний процес письма дорослої людини є автоматизованим, 
виключає свідомий контроль за виконанням кожної букви або окремих її 
елементів, то при наслідуванні наступає деавтоматизація письма. У особи, 
яка наслідує якомусь підпису, виникає необхідність контролювати процес 
письма при виконанні букв у цілому та їх елементів. 

Кожний підпис, виконаний із наслідуванням, є результатом зміни 
звичного почерку і відтворення особливостей чужої навички. 

При наслідуванні, перш за все, у якійсь мірі засвоюються навички 
письмово-рухової системи іншої особи, які потім відтворюються при письмі. 
Однак засвоєння і відтворення навичок, які не властиві почерку особи, яка 
підроблює підпис, призводять до часткової зміни його власних навичок письма, 
та до порушення всієї стереотипної рухової установки особи, що пише. У 
почерковому об’єкті це проявляється не тільки у імітації ознак чужого почерку, 
але і у викривленні ознак власного почерку підроблювача. 

Так, у зв’язку з деавтоматизацією індивідуальної письмової навички 
особи у процесі наслідування особливу увагу при вивченні підпису з 
метою пошуку у ньому ознак незвичного виконання необхідно звернути 
увагу на ознаки уповільненості рухів. 

Таким чином, у підписах, виконаних із наслідуванням 
спостерігаються такі ознаки: ознаки чужого почерку; змінені ознаки 
почерку підроблювача; ознаки звичайного почерку підроблювача. 

Відомі три способи виконання підпису із наслідуванням: «на око»; «по 
пам’яті»; виконання підпису після попереднього тренування.  



176 

Виконання підпису з наслідуванням «на око». При даному способі 
наслідування спочатку відбувається зорове сприйняття підпису-об’єкта 
наслідування, а потім виконання підпису (нанесення його безпосередньо 
на документ або спочатку на аркуш паперу, потім – на документ). 

Виконання підпису із наслідуванням «по пам’яті». При даному 
способі наслідування особа виконує підпис від імені іншої особи, який 
вона раніше бачила і запам’ятала, а потім зорово уявила, відтворила у 
свідомості і потім виконала (експромт або тренування). 

Виконання підпису із наслідуванням після попереднього тренування. 
При виконанні підпису із наслідуванням після попереднього тренування 
спочатку відбувається зорове сприйняття підпису-об’єкта наслідування, 
потім проходить змальовування підпису-об’єкта наслідування «на око», 
вибір найбільш вдалого варіанту, потім неодноразове виконання його «по 
пам’яті» до досягнення в якійсь мірі навичок у швидкому виконанні 
чужого підпису, і нанесення його на певний документ.  

Як свідчить практика, найскладнішим із трьох перерахованих 
способів, є дослідження підписів виконаних із наслідуванням після 
попереднього тренування. Це пов’язано з тим, що тренування дозволяє 
досягти більшої схожості не тільки загального виду підпису, але і частки 
окремих ознак підпису. У процесі тренування виробляється певний 
автоматизм рухів, який дозволяє виконувати підпис плавними, добре 
координованими рухами. Тому і виявлення ознак наслідування після 
попереднього тренування нелегке, так як ознаки незвичного виконання, як 
правило, відсутні. 

Можливості експерта при дослідженні підписів виконаних із 
наслідуванням загалом залежать від об’єму і значимості збережених ознак, 
а також від кількості та якості наданих зразків. 

Аналізуючи ми бачимо, що питання дослідження підписів виконаних 
з наслідуванням підпису особи, від імені якої він значиться залишається 
актуальним на даний час. Виникає необхідність у вдосконаленні наявних 
методів дослідження, впровадженні сукупності дій та нових методів 
дослідження даних підписів, що підвищить об’єктивність, обгрунтованість 
та правильність висновку експерта. 
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проведения железнодорожно-транспортной экспертизы достаточно сложной 
задачей которая поставлена эксперту учитывая значительное количество данных, 
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наступление железнодорожно-транспортных происшествий. 
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транспортное происшествие, железнодорожно- транспортная экспертиза. 

 
На кожен вантаж, який перевозиться залізничним транспортом мають бути 

оформлені перевізні документи [1], відповідно до вимог Правил перевезення 
вантажів залізничним транспортом України. На кожне перевезення вантажу в 
товарні контори залізничних станцій необхідно надавати електронні дані, які 
зазначаються у перевізному документі та комплект паперових перевізних 
документів – накладну. Перевізний документ (накладна) є обов’язковою 
двосторонньою формою угоди про перевезення товару (вантажу), яка 
укладається між вантажовідправником і залізницею на користь третьої 
сторони – вантажоодержувача та одночасно є договором на заставу товару 
(вантажу) для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та 
інших платежів за перевезення [1, 2, 3, 4]. 

Відправник для того, щоб відправити вантаж залізничним 
транспортом подає на станцію відправлення накладну. Накладна є 
основним перевізним документом при залізничному перевезенні. Якщо 
вантаж буде відправлятися груповою відправкою або маршрутом 
відправник повинен додати до накладної відомість вагонів, або відомість 
вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за накладною. 

При розслідуванні катастроф та аварій комісії в обов’язковому порядку 
здійснюють розслідування технічних, організаційних та психофізіологічних 
(людських) причин. Комісія повинна зібрати максимальну кількість інформації 
(параметрів колії, рухомого складу, дій причетних працівників) навіть у тих 
випадках, коли причина сходження цілком очевидна [6, 7]. 

При виконанні залізнично-транспортної експертизи у частині відповіді на 
питання, які потребують виконання дослідження: завантаженості вагонів, роду, 
виду вантажу, його методу закріплення і розміщення у вагоні, маси вантажу, 
об’єму, кількості місць, причин можливого розладу кріплення вантажу у вагоні 
за наявним і зазначеним методом його кріплення і інших можливих питань – 
досліджуються перевізні документи.  

В перевізних документах можна отримати інформацію про станцію 
формування та станцію відправлення вагонів, згідно яких вимог (пунктів) 
нормативних документів перевозився вантаж у вагонах, масу вантажу тощо. 

Оскільки перевізні документи (накладна) є обов’язковим видом угоди 
про перевезення вантажу залізничним транспортом, тому і дослідженню 
інформації, яка там зазначена, приділяється особлива увага. 
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Аннотация. В статье исследованы такие вопросы как криминалистическая 
характеристика преступлений о причинении телесных повреждений, рассмотрены 
особенности тактики проведения следственных действий для этого вида 
преступлений. 

Ключевые слова: телесные повреждения, причинение вреда здоровью, 
судебно-медицинская экспертиза, осмотр. 

 
Заподіяння шкоди здоров’ю – поняття котре об’єднує ряд злочинів, які 

різняться між собою за формою провини, по обставинах вчинення і по 
ступені тяжкості наслідків, що наступили. 

Криміналістична характеристика злочинів про заподіяння тілесних 
ушкоджень включає: засоби вчинення злочину; засоби приховання; дані 
про особистість злочинця; дані про особистість потерпілого; ціль і мотив 
посягання; обставини які сприяють вчиненню злочину [1, с. 79]. 

Тілесні ушкодження – це протиправне заподіяння шкоди здоров’ю 
іншої людини, що виражається в порушенні цілісності або фізіологічної 
функції органів і тканин людського тіла. Тілесне ушкодження є посягання 
на здоров’я іншої людини. 

За ступенем тяжкості тілесні ушкодження в КК України [2] розділені 
на три види: а) тяжкі; б) середньої тяжкості; в) легкі тілесні ушкодження.  

Судово-медичне визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 
провадиться на основі «Правил судово-медичного визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень», затверджених Міністерства охорони 
здоров’я України 17 січня 1995 року [3].  

При розслідуванні злочинів про заподіяння шкоди здоров’ю, яке 
сталося в наслідок навмисного заподіяння різноманітного ступеня 
тілесних ушкоджень, необхідно встановлювати такі обставини, що 
відносяться до події злочину: а) чи мало місце заподіяння тілесного 
ушкодження; б) час і місце вчинення злочину; в) яке тілесне ушкодження 
заподіяне, чи не було воно небезпечним для життя в момент нанесення;  
г) засіб заподіяння ушкодження; ґ) знаряддя, яким було заподіяне 
ушкодження; д) чи не скоєно діяння в стані необхідної оборони або 
крайньої необхідності; е) чи не заподіяне тілесне ушкодження при 
перевищенні меж необхідної оборони; є) чи не мало місце систематичне 
нанесення побоїв або інших насильницьких дій, що носять характер муки 
або катування. 

Слідчий повинний встановити також: а) ким заподіяне тілесне 
ушкодження; б) чи заподіяне тілесне ушкодження навмисно або з 
необережності; в) яке відношення винного до дії і до наслідків злочину чи 
передбачала він, чи бажав і чи повинний був передбачати настання цих 
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наслідків; г) мотиви і цілі скоєного злочину; і) чи не нанесене тілесне 
ушкодження в стані сильного щиросердечного хвилювання. 

При розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень слідчі ситуації на 
початковому етапі розслідування характеризуються умовами 
надходження інформації про скоєний злочин. 

Ситуація 1. Надходження інформації про заподіяння тілесних 
ушкоджень потерпілому, що доставлений у лікувальний заклад. У даній 
ситуації програма слідчого по її вирішенню складається з з’ясування 
обставин виявлення потерпілого, виявлення очевидців події, уточнення 
часу і місця вчинення злочину і їх прикмет. Якщо бесіда з потерпілим 
неможлива, зазначені питання варто з’ясовувати в осіб, які виявили 
потерпілого, або медичних робітників, що можуть охарактеризувати 
обстановку, у якій він був знайдений, описати стан потерпілого, його одяг, 
повідомити, що він говорив ім. 

Встановлення місця події і його вивчення повинно бути спрямоване на 
виявлення предметів і слідів, що сприяють виявленню злочинця, обставин 
скоєння злочину. Судово-медичне дослідження тілесних ушкоджень – 
їхньої локалізації, характеру і механізму нанесення – також спрямовано на 
встановлення обставин злочину (час, знаряддя, фізичні дані нападаючих 
осіб). 

Відомості про осіб, можливо причетних до розслідуваної події, 
можуть бути отримані на основі з’ясовування даних про потерпілого: коло 
інтересів і знайомств, із ким планував зустрічі в цей день, куди збирався, 
чому виявився на місці події, характер і поведінка і т.п. 

Ситуація 2. Відомий факт заподіяння тілесних ушкоджень; є 
інформація про характер події та гаданий злочинець. Ця ситуація звичайно 
характерна при подіях у гуртожитках, комунальній квартирі, у компанії, а 
також при затримці підозрюваних на місці події. Програма слідчого в 
цьому випадку спрямована на процесуальне закріплення факту злочину, 
встановлення причин виникнення конфлікту, характеру дій кожного з 
учасників і ступеня їхньої провини. 

Особливу складність у даній ситуації мають випадки, коли кожна з 
протиборчих при конфлікті сторін заперечує свою провину. При цих 
злочинах нерідко потерпілий може бути призвідником сварки, бійки. 
Деталізація показань учасників конфлікту й очевидців події і їхнє 
зіставлення з іншими даними в справі є основним засобом вирішення 
зазначеної колізії. 

По справах про заподіяння тілесних ушкоджень проводиться 
комплекс початкових слідчих дій. Звичайний розподіл слідчих дій по 
таких справах на початкові і наступні є дуже умовним. У зв’язку з тим, що 
наприклад допит потерпілого й огляд місця події можуть провадитися як 
на самому початку розслідування, так і через значний час після порушення 
кримінальної справи (потерпілий тривалий час знаходиться без свідомості, 
місце нанесення ушкодження невідомо і т.д.). Тому запропонована нижче 
послідовність дій може бути змінена в залежності від обставин конкретної 
справи [4, с. 225]. 
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Звичайно на початку розслідування справ цієї категорії проводяться 
наступні слідчі дії, спрямовані на встановлення події злочину і виявлення 
винного: а) допит потерпілого; б) огляд місця події; в) допит очевидців 
події й інших свідків; г) огляд одягу потерпілого; ґ) призначення судово-
медичної експертизи потерпілого. 

Допит потерпілого. У результаті допиту потерпілого слідчий може 
одержати інформацію про місце, час, спосіб заподіяння тілесного 
ушкодження, про знаряддя злочину, про мотиви і цілі злочину, а в ряді 
випадків і про особистість винного. 

По можливості потрібно прагнути до того, щоб потерпілий був 
допитаний без зволікання, тому що це певною мірою запобігається 
можливість для винного або його близьких уплинути тим чи іншим 
способом на нього, схилити до дачі неправдивих показань.  

Якщо потерпілий знаходиться у важкому стані, допит його 
провадиться лише після одержання від лікаря дозволу про те, що 
постраждалий по стану здоров’я може бути допитаний.  

При неможливості допиту потерпілого через стан його здоров’я – 
необхідно поговорити з медичними робітниками, які надавали йому першу 
допомогу, яким постраждалий міг повідомити ті або інші відомості про 
обставини заподіяння ушкодження. Якщо ці відомості мають важливе 
значення для розслідування, лікар або медсестра повинні бути допитані. 

Не завжди допитувати потерпілого відразу після того, як йому були 
заподіяні тілесні ушкодження, доцільно. Збуджений стан потерпілого 
часом не сприяє одержанню від нього повних і об’єктивних показань. 
Більшого ефекту можна досягти, якщо трохи почекати з допитом, поки 
потерпілий не заспокоїться. 

Не варто допитувати потерпілого, якщо він знаходиться в нетверезому 
стані. При крайній необхідності, коли, треба одержати від такого постраждалого 
відомості про скоєний злочин, слідчий обмежується бесідою з ним, зробивши 
для себе відповідні замітки про утримання розмови. 

Оскільки допит потерпілих нерідко провадиться в лікарняних умовах, 
варто провести дану слідчу дію в окремій кімнаті. 

Огляд місця події. У ході огляду місця події по справах про навмисні 
тілесні ушкодження, слідчий може виявити сліди і предмети, що мають 
значення речовинних доказів. 

Огляд місця події по справах про тілесні ушкодження відрізняється від 
інших оглядів – можливістю притягнення до участі в слідчій дії 
потерпілого, якщо стан його здоров’я дозволяє це зробити. Участь 
постраждалого дозволятиме провести цю слідчу дію більш 
цілеспрямовано, акцентуючи увагу лише на обставинах, що безпосередньо 
відносяться до справи. Участь потерпілого в огляді місця події корисно 
завжди незалежно від того, чи дає він правдиві або помилкові показання.  

Перед проведенням огляду слідчому рекомендується старанно 
допитати потерпілого або, якщо допит відкладається, опитати про 
обстановку на місці події, пам’ятая про те, що в процесі огляду може бути 
перевірена достовірність його показань. 
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Постраждалий може розповісти про те, де знаходилися учасники події, які 
цікавлять слідство, що полегшить виявлення слідів і предметів, що мають 
значення для справи. Участь в огляді потерпілого, який дає помилкові 
показання, призводить до того, що він, переконавшись у неспроможності 
обраного їм пояснення, нерідко починає давати правдиві показання. 

При огляді місця події по справах про заподіяння тілесних ушкоджень 
із вогнепальної зброї, по виявленій кулі, гільзі, дробу, залишкам пижів, 
слідах дії вогнепальної зброї, є можливість визначити напрямок пострілу, 
встановити положення стріляючого і потерпілого і виявити інші обставини 
важливі для розслідування.  

Особлива увага приділяється виявленню слідів ніг, рук, транспортних 
засобів, предметів одягу або частин від них, загублені документи, записки, 
недокурків, слідів крові, слини й ін. У необхідних випадках вилучаються 
зразки грунту, пилюки, фарби, білення, чіпких насінь рослин і інших 
предметів, сліди яких могли залишитися на взутті, одягу або на тілі 
злочинця. У ряді випадків у ході огляду, слідчий може знайти знаряддя 
злочину. Визначив надалі приналежність знаряддя, можна встановити 
особу, що заподіяла ушкодження.  

Для огляду місця події необхідно залучати в якості спеціалістів 
судового медика і криміналіста. Зазначені особи окажуть кваліфіковану 
поміч слідчому у виявленні, вилученні і фіксації слідів крові, пальців рук, 
слідів пострілу і т. ін. 

Допит очевидців злочину та інших свідків. Для встановлення 
очевидців злочину велике значення має допит потерпілого. Якщо це не 
приносить бажаних результатів, треба спробувати встановити і допитати 
осіб, що по тим або іншим причинам могли знаходитися на місці події або 
недалеко від нього. До числа цих осіб відносяться: мешканці сусідніх 
будинків, двірники, сторожа, особи, що могли проходити поблизу місця 
події по шляху додому або на роботу. 

Встановленню очевидців і інших свідків може сприяти обертання до 
населення через засоби масової інформації – телебачення, радіо, 
повідомлення в пресі, на зборах трудових колективів із проханням 
повідомити про факти, пов’язані із злочином і, зокрема, про очевидців 
події, покімнатний обхід сусідніх будинків і бесіди з мешканцями з метою 
виявлення очевидців злочину. 

Огляд одягу потерпілого. Оглядаючи ушкодження на одязі 
потерпілого, можна прийти до висновків про те, у якому положенні 
знаходився потерпілий у момент удару або пострілу, яким знаряддям 
заподіяні ушкодження тощо. Огляд одягу потерпілого іноді дає підстави 
для висування версії про обставини вчинення злочину і його винуватця. 

Особливу увагу варто приділити огляду одягу, на якому є сліди 
пострілу. Якщо людині було заподіяно тілесне ушкодження, він, як 
правило, доставляється в лікарню. Медперсонал лікувального закладу, не 
знаючи про значення слідів на одязі пораненого, може знищити частини 
одягу при підготуванні хворого до перев’язки, операції або узагалі 
викинути її. Тому необхідно звернути увагу медперсоналу на дбайливе 
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обертання з предметами, що можуть мати значення речовинних доказів 
при розслідуванні даного факту. 

Одяг потерпілого повинний бути своєчасно вилучена, висушена (якщо 
вона просочена кров’ю), належно упакована. Сліди пострілу повинні бути 
обшиті білими нитками; складати одяг потрібно так, щоб ушкодження 
знаходилися усередині, не допускаючи утворення згинів тканини на 
місцях ушкоджень. 

Одяг досліджується для з’ясовування характеру наявних на ній 
ушкоджень (розірвання, розтини, пробоїни, потертості, опалення ворсу) і 
виявлення мікрослідів, що може бути залишено знаряддям і злочинцем. 
Наприклад, при ударі каменем або цеглиною в тканину одягу можуть 
впровадитися окремі дрібні частки цих знарядь. При ударі металевим 
предметом на одязі іноді залишаються сліди металу, що виявляються 
спектрографічним і електрографічним методами. В ушкодженнях, 
заподіяних склом, можуть залишитися дрібні осколки останнього. Крім 
того, іноді на одязі виявляються сліди забруднення від речовин, що 
знаходилися на поверхні знаряддя й одягу злочинця. Так, якщо злочинцем 
використовувалася вогнепальна зброя, то, природно, при огляді варто 
шукати гільзи, кулі, дріб, залишки пижів, сліди порохової кіптяви тощо.  

Особлива увага приділяється виявленню слідів ніг, рук, транспортних 
засобів, предметів одягу або частин від них, недокурків, слідів крові, слини 
й ін. У необхідних випадках із місця огляду вилучаються зразки ґрунту, 
пилюки, фарби, білення, чіпких насінь рослин і інших предметів, сліди 
яких могли залишитися на взутті, одягу або на тілі злочинця. 

Судово-медична експертиза потерпілого повинна призначатися без 
зволікання. Ціль цієї експертизи – не тільки визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень, але і встановлення часу і механізму їх заподіяння, 
виявлення даних про можливу родову приналежність використаної зброї 
або знаряддя (вогнепального, тупого, гострого, колючо-ріжучого і т. ін.), 
що особливо важливо на першому ж етапі розслідування. 

При наявності в розпорядженні слідчого гаданого знаряддя злочину 
ставиться питання про можливість заподіяння виявленого тілесного 
ушкодження даним знаряддям. 

Якщо ж це знаряддя (зброя) ще не виявлена, то дані про його характер і 
гадані ознаки, встановлюються експертом на основі дослідження заподіяних 
потерпілому тілесних ушкоджень, допоможуть слідчому і діючим за його 
дорученню робітникам органів дізнання в пошуках цього знаряддя, а тим самим 
і полегшать рішення задачі по встановленню винного. 

Експерт обстежить потерпілого або в амбулаторії, куди той направляється 
слідчим, або в стаціонарі, якщо потерпілий знаходиться там. Одночасно з 
постановою про призначення експертизи експерту рекомендуються копії історії 
хвороби або амбулаторної карти, протокол огляду потерпілого, його одяг із 
слідами ушкоджень, знаряддя злочину. На прохання (клопотання) експерта, а 
нерідко і з його участю слідчий робить відповідні допити медичних робітників, 
що робили потерпілу першу поміч і робили хірургічне опрацювання ран. Таким 
шляхом встановлюються прогалини записів у медичних документах і 
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встановлюються деталі, що мають істотне значення для експертизи. Необхідно 
домагатися, щоб експерт детально обстежив потерпілого відразу ж після 
призначення експертизи. Бажано, щоб це було зроблено в присутності слідчого. 
Цілком неприпустимі факти, коли експерт оглядає потерпілого лише після 
фактичного лікування останнього і тим більше якщо він узагалі не оглядає його, 
а робить свій висновок тільки на даних історії хвороби й інших матеріалів 
справи. 

Сучасний стан криміногенної ситуації в державі характеризується 
зростанням злочинів проти життя і здоров’я людини, майнових інтересів 
громадян і держави. Злочинність стала одним з чинників, що загрожують 
національній безпеці держави. 
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Анотація. розглянуто характеристику підпису як знаку, що засвідчує, на 
прикладі дослідження малоінформативних підписів; окреслено низку проблем, які 
виникають під час таких досліджень; запропоновано шляхи вирішення цих 
проблем. 
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Annotation. signature characteristic as a certifying sign on research of less 

informative signatures is considered; some problems arising up in such researches are 
outlined; solutions to these problems are offered. 

Key words: signature, handwriting, stroke transcription, less informative signature, 
imitation, research. 

Аннотация. рассмотрена характеристика подписи как удостоверяющего 
знака на примере исследования малоинформативных подписей; очерчен круг 
проблем, которые возникают во время таких исследований; предложены пути 
решения таких проблем. 

Ключевые слова: подпись, почерк, штриховая транскрипция, 
малоинформативная подпись, подделка, исследование. 

 
Підпис є одним із реквізитів документів, а тому має широке 

розповсюдження як особистий знак, що засвідчує. Саме завдяки цій обставині 
підпис є одним із найбільш розповсюдженим об’єктом судово-почеркознавчої 
експертизи як у кримінальному, так і в цивільному провадженні.  

Аналіз наукових джерел і досліджень свідчить про те, що окремі 
питання експертизи малоінформативних підписів та почерку вивчалися 
такими вченими як: А. Вінберг, В. Гончаренко, А. Іщенко, Н. Клименко, 
А. Купріянова, З. Меленевська, Д. Мельник, В. Орлова, І. Славутська, 
С. Тихоненко та інші. Проте комплексного ґрунтовного дослідження щодо 
експертизи малоінформативних підписів, на даний час, проведено не було.  

Слід зазначити, що підпис нерозривно пов’язаний з почерком, він 
формується на базі вже наявної системи рухів, які використовуються при 
письмі. Проте, на певному етапі виконавець підпису потребує створення 
специфічного графічного зображення, що є його особистим знаком, що 
засвідчує особу. Цей знак має риси відмінні від звичайного буквеного 
письма, що, власне, й виокремлює підпис у самостійний об’єкт 
почеркознавчої експертизи. 

Характерними рисами підпису можна назвати такі: 
а) підпис – знак, що засвідчує визначену особу;  
б) підпис виконується цією людиною власноручно у формі графічного 

креслення; 
в) підпис може складатися з усіх літер прізвища або бути умовним 

графічним кресленням прізвища та ініціалів імені;  
г) підпис наноситься на документ з метою засвідчення різноособових 

фактів і подій. 
Відповідно до опису основних рис підпису, можливо визначити підпис 

як особисте виконання фізичною особою графічного креслення 
(зображення), що визначає особу виконавця підпису й складається з усіх 
літер прізвища або умовним графічним кресленням прізвища та ініціалів 
імені, яке виконане з метою засвідчення. Дослідження підписів є одним із 
різновидів почеркознавчого дослідження. Зазначимо, що серед таких 
об’єктів зустрічаються підписи обмеженого графічного креслення (короткі 
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підписи). Такі підписи часто виконані на особистих, бухгалтерських, 
медичних, банківських та інших видах документах. Дослідження таких 
підписів у деяких випадках викликає певні складнощі зумовлені 
специфікою наданого почеркового матеріалу, а саме в дефіциті корисної 
інформації та одиничним відображенням ознак. 

До коротких підписів відносяться:  
а) буквена транскрипція, що містить не більше 4 літер і розчерк;  
б) змішана транскрипція, що складається з 1–3 літер, 3–5 штрихів і 

розчерку;  
в) штрихова транскрипція, що має 5–7 штрихів і розчерк. 
Під час вивчення експертом досліджуваного підпису необхідно 

враховувати можливість технічної підробки підпису, ця обставина ускладнює 
процес дослідження підпису і вирішення питання про виконавця підпису. 
Важливим моментом техніко-криміналістичним дослідженням підпису є те, що 
його технічна підробка – це різні варіанти копіювання, а не наслідування 
особливостей письмово-рухових навичок і підпису оригіналу. За таким 
підписом не можна стверджувати про рівень письмово-рухових навичок 
виконавця. Тож його ідентифікація, зазвичай, стає неможливою. 

Щодо коротких підписів, найбільш цікавим представляється напрям 
роботи профілактичного характеру, пов’язаний з дефіцитом необхідної 
почеркової інформації притаманній такому об’єкту. Досить ефективним 
профілактичним заходом є рекомендації, спрямовані на підвищення 
інформативності об’єкту дослідження.  

В експертній практиці зустрічаються підписи, що складаються з однієї 
простої букви або одного знаку, що не має спільного ні з першою літерою 
прізвища, а, іноді, взагалі з буквою або буквами прізвища. Отже, ці 
підписи потрапляють до групи малоінформативних, а тому непридатних 
для ідентифікації. Тому їх слід вважати найбільш незахищеними від 
підробки. Виконавши підпис від імені особи у штриховій транскрипції у 
формі простого розчерку або кількох безлітерних елементів, особа, яка 
підроблює документ, фактично надає документові усіх необхідних 
реквізитів. Водночас, слідів свого впливу (виконання підпису) злочинець 
майже не залишає. Встановити виконавця малоінформативного підпису 
вкрай важко і не завжди виявляється можливим.  

Під час детального дослідження малоінформативного підпису, 
виконаного у штриховій транскрипції вкрай простими рухами, у якому 
відобразилась мала кількість графічного матеріалу, буває досить складно 
диференціювати ту чи іншу загальну ознаку. При проведенні 
порівняльного дослідження шляхом співставлення двох простих підписів, 
які містять обмежену кількість графічного матеріалу, експерту не завжди 
вдається виявити характерний комплекс загальних та індивідуальних 
ознак, який був би достатнім для формування хоча б ймовірного висновку 
про особу-виконавця підпису. У цьому контексті, вважаємо доцільним 
удосконалювати оформлювальну діяльність комунікативного характеру, 
особливо пов’язану з великим збільшенням правовідносин серед широких 
верств населення, а тому збільшення документообігу. 
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Об’єктами почеркознавчого дослідження переважно є документи, що 
породжують певні правовідносини, наприклад «покупець–продавець», 
«пацієнт–медична установа», «фізична або юридична особа–комерційний 
банк». Наприклад, отримавши кредит, фізична особа надалі відмовляється від 
свого підпису з метою невиплати кредиту. Розглядаючи справу в суді і 
призначенні почеркознавчої експертизи, виникає питання про достовірність 
підпису фізичної особи. У багатьох випадках підписи, залишені на таких 
банківських документах, малоінформативні унаслідок їх стислості й простоти 
виконання. Отже, при вирішенні питання щодо ідентифікації виконавця підпису 
експерт нерідко приходить до висновку про неможливість надання висновку на 
підставі малоінформативності досліджуваного підпису.  

На підставі викладеного, ми пропонуємо при оформленні офіційних 
документів зобов’язувати особу виконувати підпис з розшифруванням 
прізвища, імені, по-батькові рукописним способом. 
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ  

КОРИГУВАННЯ НА ТОРГ 
У СУДОВІЙ ТОВАРОЗНАВЧІЙ ЕКСПЕРТИЗІ  

 
ABOUT THE APPLICABILITY OF USE 

BID ADJUSTMENT IN THE COURT OF EXPERTISE 
 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ 
НА ТОРГ В СУДЕБНОЙ ТОВАРОВЕДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 
Анотація. На основі комплексного аналізу результатів практичної діяльності 

судових експертів товарознавців і змісту основних інформаційних джерел, які 
використовують судові експерти експертної спеціальності 12.1 при складанні 
висновку експерта (експертного дослідження), науково обґрунтована доцільність 
застосування у судовій товарознавчій експертизі коригування (коригувального 
коефіцієнта) на торг. Доведено позитивний вплив коригування на торг на 
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об’єктивність висновку експерта (експертного дослідження) та відповідність 
застосування цього коригування фактичним умовам вітчизняного ринку майна. 

Ключові слова: судова товарознавча експертиза, об’єктивність висновку 
експерта, коригування, торг. 

 
Annotation. On the basis of a comprehensive analysis of the results of the practical 

activity of forensic experts of the commodity experts and the content of the main information 
sources used by the forensic experts of the specialty 12.1 in drawing the expert’s opinion 
(expert study), the feasibility of applying the correction (corrective) correction (corrective) in 
the forensic expert examination. The positive effect of the auctioning on the objectivity of the 
expert’s opinion (expert study) and the relevance of the application of this adjustment to the 
actual conditions of the domestic property market have been proved. 

Key words: orensic examination, objectivity of expert opinion, adjustment, 
bargaining. 

 
Аннотация. На основе комплексного анализа результатов практической 

деятельности судебных экспертов товароведов и содержания основных 
информационных источников, которые используют судебные эксперты экспертной 
специальности 12.1 при составлении заключения эксперта (экспертного исследования), 
научно обоснована целесообразность применения в судебной товароведческой 
экспертизе корректировки (корректирующего коэффициента) на торг. Доказано 
положительное влияние корректировки на торг на объективность заключения эксперта 
(экспертного исследования) и соответствие применения этой корректировки 
фактическим условиям отечественного рынка имущества. 

Ключевые слова: судебная товароведческая экспертиза, объективность 
заключения эксперта, корректировки, торг. 

 
Постановка проблеми. Закон України «Про судову експертизу»  

[1, ст. 12, п. 1] вимагає від судового експерта проведення повних (тут і 
надалі курсивом відмічено авторами) досліджень і надання 
обґрунтованого та об’єктивного висновку. Тому наукові дослідження, які 
спрямовані на забезпечення повноти, обґрунтованості і об’єктивності 
висновку експерта (експертного дослідження) у судовій товарознавчій 
експертизі (СТЕ), особливо актуальні.  

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній системі судових експертиз 
актуальні проблеми СТЕ досліджують С. Бобрицький, О. Донцова, 
Є. Горішній, О. Желавська, Р. Заяць, А. Лозовий, О. Майстренко, 
І. Москальчук, О. Павленко, В. Скороход, В. Сорокіна, О. Стебіх, 
Ю. Чечіль та ін. У вітчизняних наукових школах товарознавства окремі 
аспекти експертизи товарів, які можуть бути використані у СТЕ, 
досліджують Т. Артюх, В. Індутний, І. Ємченко та ін. 

Постановка завдання. Основним завданням системного дослідження, 
окремі результати якого викладені у цих тезах, є обґрунтування доцільності 
застосування у СТЕ коригувального коефіцієнта (коригування) на торг на 
основі аналізу змісту інформаційних джерел та моніторингу масивів об’єктів 
порівняння, які судові експерти експертної спеціальності 12.1 найчастіше 
використовують у своїй практичній діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз досвіду практичної діяльності 
фахівців експертної спеціальності 12.1 показує, що ступінь об’єктивності 
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кожного конкретного висновку експерта значною мірою залежить не лише від 
рівня його кваліфікації, рівня матеріально-технічного і адміністративно-
організаційного забезпечення його професійної діяльності, але і від рівня 
відповідності науково-методичного забезпечення умовам ринку товарів. 

Практика виконання СТЕ свідчить, що більшість запитань, які сьогодні 
вирішують судові експерти товарознавці, стосуються визначення ринкової 
вартості об’єктів дослідження. Правила, принципи, методичні підходи тощо 
визначення ринкової вартості об’єктів дослідження у СТЕ на даний час 
розроблені у відповідних документах [2-5]. Аналіз змісту цих документів 
відповідно до завдання даного дослідження показує, що вони зобов’язують 
судового експерта ретельно досліджувати та неодмінно враховувати, брати 
до уваги при визначенні ринкової вартості кожного конкретного об’єкта 
дослідження усі особливості формування ціни пропонування об’єктів 
порівняння. Зокрема, лише у Національному стандарті № 1 [2] вказано, що: 

– у визначенні ринкової вартості [2, п. 3] вказано, що покупець і 
продавець укладають угоду – взаємну домовленість про що-небудь [5] (при 
купівлі-продажу товару об’єктом домовленості,очевидно, є ціна товару); 

– принцип попиту та пропонування [2, п.п. 4-5], який відображає 
співвідношення пропонування та попиту на подібне майно, зобов’язує 
судового експерта враховувати ринкові фактори, що можуть призвести до 
змін у співвідношенні пропонування та попиту на подібне майно; 

– використання принципу заміщення [2, п. 7] у судових товарознавчих 
експертизах передбачає врахування поведінки покупців на ринку; 

– ринкова вартість об’єкта дослідження у СТЕ може визначатися [2, п. 16] 
на основі інформації про ціни пропонування подібного майна з урахуванням 
відповідних поправок;  

– для обґрунтування остаточного висновку про ринкову вартість об’єкта 
СТЕ судовий експерт зобов’язаний аналізувати [2, п. 37] вплив інформаційних 
джерел на достовірність отриманих результатів (тобто, аналізувати зміст 
інформаційних джерел); 

– використання порівняльного підходу у СТЕ передбачає [2, п. 47] аналіз 
цін продажу та пропонування подібного майна з відповідним коригуванням 
відмінностей між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки. 

Чинні методики, які використовуються у СТЕ, передбачають 
корегувальні коефіцієнти [5, с. 8-9] (коригування на товарний стан і/чи 
комплектність). Однак, відомо [6, с. 4-9, с. 239-246], що невід’ємною 
складовою частиною процесу купівлі-продажу товарів в усіх формах торгівлі 
(мінова, біржова, гуртова, роздрібна тощо) і в усіх країнах ще з часів появи 
товарного виробництва є торг – дія, що за значенням відповідає поняттю 
«торгуватися» (домовляючись про ціну при купівлі-продажу, укладанні 
торгової угоди, добиватися взаємних поступок) [7, с. , с. ]. Наприклад: 

– аналіз публічної інформації – пропозиції товарів на онлайн-платформах 
оголошень «OLX» та «Бесплатка» показує, що частка оголошень про продаж 
товарів, які передбачають торг, є доволі вагомою (зокрема, у рубриках 
«Взуття зимове жіноче» [8] – 29,3%; «Шкіряне Взуття. Мода і стиль. Львівська 
область» [9] – 37,9%; «Ялинкові прикраси» [10] – 65,1%. 
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– моніторинг намірів (думки, практичних кроків до угоди про зменшення 
зафіксованої на сайті ціни) продавців взуття на ОLХ, проведений авторами 
дослідження, показав, що 77% зі ста опитаних продавців товарів на цій 
платформі, які у наявному на момент опитування оголошенні не вказали про 
наміри торгуватися, при безпосередній розмові про купівлю їхнього товару 
пристають на пропозицію торгуватись та готові зменшити уже зафіксовану на 
сайті ціну; 

– пропозиція чи згода продавців про торг фактично наявні: у торгівлі 
товарами, що були у вжитку, і у торгівлі новими товарами (скидка менеджера 
з продажу, керівника менеджерів, керівника торговельної установи), а також 
у торгівлі товарами класичних товарних груп (одяг, взуття і т.п.) і у торгівлі 
новітніми товарами (ігрові приставки, гіроборди тощо). 

Крім цього, врахування намірів (можливостей, особливостей поведінки 
тощо) потенційних покупців і продавців, ретельно вивчають у провідних 
наукових школах вітчизняного товарознавства [11, с. 94]. 

Отже, викладені результати дослідження обґрунтовують доцільність 
застосування у СТЕ коригування (коригувального коефіцієнта) на торг 
(рис. 1) і дозволяють зробити висновки про те, що:  

1) торг є невід’ємною складовою частиною процесу купівлі-продажу 
товарів в усіх формах торгівлі і в усіх країнах;  

 
Рис. 1. Коригування на торг у сучасній судовій товарознавчій експертизі 
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2) чинні методики дослідження у СТЕ сьогодні не передбачають 
коригування на торг;  

3) запровадження коригування на торг у теорію та практику сучасної СТЕ 
не суперечить чинним нормативно-правовим документам, відображає 
реальний стан ринку майна і позитивно впливає на об’єктивність висновку 
експерта (експертного дослідження).  

Подальші дослідження слід проводити у напрямі розробки числових 
значень коригувальних коефіцієнтів на торг. 
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Сутність правової держави в її гуманістичній спрямованості найбільш 

яскраво проявляється у створенні і розвитку правового механізму, 
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здатного забезпечити реалізацію засади рівності перед законом і судом на 
основі змагальності. Рівність прав суб’єктів кримінального провадження 
на збирання та подання до суду доказів поєднується водночас із наданням 
рівних можливостей у доведенні перед судом їх переконливості, 
самостійного відстоювання своїх правових позицій сторонами 
кримінального провадження. Доказування становить основну частину їх 
процесуальної діяльності, спрямовану на одержання належних, 
допустимих, достовірних, а з точки зору сукупності та взаємозв’язку – 
достатніх доказів для прийняття відповідного процесуального рішення. 
Виходячи з цього, оцінка доказів є важливою складовою частиною 
процесу доказування. 

Експертиза, як слідча (розшукова) дія, проводиться для з’ясування 
обставин, що мають значення для кримінального провадження. За 
Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України) 
висновок експерта виконує важливу функцію, яка полягає у тому, щоб 
сформувати одне із передбачених законом процесуальних джерел доказів. 
Висновок має містити відповіді на питання, що виникають під час 
кримінального провадження, які можуть бути вирішені лише шляхом 
застосування наукових, технічних або інших спеціальних знань експерта. 
Приділено багато уваги оцінці висновку експерта у наукових працях таких 
вчених-криміналістів, як Л. Ю. Ароцкер, П. Д. Біленчук, А. І. Вінберг,  
О. О. Ейсман, Н. І. Клименко, В. Я. Колдін, В. П. Колмаков,  
В. К. Лисиченко, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, В. П. Шибіко,  
О. Р. Шляхов та ін.  

Метою даної публікації вважаємо конкретизацію самого процесу 
доказування із використанням висновку експерта, а також і об’єкта оцінки, 
яким виступає висновок експерта. 

Питання оцінки висновку експерта учасниками кримінального 
провадження набувають актуальності у світлі процесуальних 
особливостей призначення і проведення експертизи. Висновок експерта 
належить до процесуальних джерел доказів, про що зазначено у ст. 84 КПК 
України. За новим кримінальним процесуальним законом змінились 
підходи щодо оцінки доказів та до застосування спеціальних знань. 
Пріоритетним є завдання найбільш ефективного забезпечення захисту 
конституційних прав і свобод людини і громадянина. Нині в якості 
експертів особи, які володіють спеціальними знаннями, можуть 
залучатися, як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Таким 
чином значно розширено можливості використання висновку експерта в 
доказуванні та реалізації однієї із загальних засад кримінального 
провадження – змагальності сторін. Водночас, це гарантує рівні права 
сторонам кримінального провадження у представленні доказової 
інформації, що міститься у висновку експерта, як процесуальному джерелі 
доказів.  

Висновок судової експертизи оцінюється за критеріями науковості і 
процесуальної значимості. Є. Г. Коваленко характеризує поняття оцінки 
доказів, як розумову, логічну діяльність відповідних суб’єктів, що 
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спрямовується на пізнання фактів для встановлення істини по справі, 
здійснюється в певних логічних формах відповідно до закону і правового 
розуміння за їх внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, 
повному й об’єктивному аналізі всіх обставин справи в їх сукупності, 
спрямована на встановлення достовірності та належності, допустимості й 
достатності доказів, їх взаємозв’язку і значення для вирішення питань, що 
становлять предмет доказування [1, с. 260]2. 

Законодавець наділяє правом, уповноважує, оцінювати докази лише 
суб’єктів, зазначених у ст. 94 КПК України. Це слідчий і прокурор, слідчий 
суддя і суд. Виходячи зі змісту згаданої норми КПК України усіх суб’єктів 
кримінального процесу можна поділити на дві великі групи, а саме: тих, 
які уповноважені оцінювати докази і усіх інших, які не уповноважені до 
цього. Серед суб’єктів, уповноважених законом до оцінки доказів, названо 
слідчого і прокурора, які представляють сторону обвинувачення, слідчого 
суддю і суд, які представляють судову гілку влади, уповноважені 
вирішувати кримінальні справи або здійснювати судовий контроль за 
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. 
Сторона ж захисту і потерпілий виключені із цього переліку суб’єктів, 
уповноважених оцінювати докази. Крім того інші суб’єкти кримінальної 
процесуальної діяльності обмежені названою нормою кримінального 
процесуального закону участі у процесі доказування. 

Сторона, яка ініціює проведення експертизи, або потерпілий висуває 
свої припущення щодо подальшого розслідування, оцінюючи ситуацію, 
яка склалась у той, чи інший момент кримінального провадження. В 
подальшому оцінка ситуації, що склалась під час кримінального 
провадження, здійснюватиметься після отримання висновку експерта. 
Вона полягатиме у співставленні припущень суб’єкта кримінального 
провадження з результатами дослідження, відображеними у висновку 
експерта. На основі оцінки знову може постати необхідність проведення 
експертизи цього або іншого виду, або ж альтернативної, якщо виникне 
така потреба. Таким чином, законодавець безпідставно виключив 
суб’єктів, які безпосередньо зацікавлені у результатах вирішення 
кримінальної справи в суді, з кола тих, що можуть і повинні за власним 
переконанням оцінювати висновок експерта з точки зору його належності 
та допустимості. 

Н. І. Клименко звертає увагу, що на практиці, на відміну від теорії, 
оцінка висновку експерта здебільшого зводиться до перевірки того, чи на 
всі поставлені питання експерт дав відповідь, а це не є рівноцінним навіть 
перевірці повноти висновку, тобто всіх обставин проведеного 
дослідження, а не тільки збігу кількості відповідей і питань [2, с. 169]3. 

                                                 
2 Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: [підручник] / 
Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер,. 2006. – 632 с. - с. 260 
3 Клименко Н. І. Судова експертологія: курс лекцій: навч. посіб. для студ. юрид. 
спец. вищ. навч. закл. / Н. І. Клименко. – К. : Ін Юре, 2007. – 528 с. - с. 169 
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Відомості, одержані від експерта на допиті, як слушно було зазначено 
вченими А. О. Ляшем, С. М. Стахівським, є лише поясненням або 
доповненням [3, с. 67]4 підготовленого ним висновку, а протокол, в якому 
вони відображені, не є джерелом доказів. 

Визнавши необхідним проведення експертизи у кримінальному 
провадженні, сторона, яка залучає експерта, формулює перелік питань, що 
знаходять відображення у процесуальному рішенні, постанові або ухвалі, 
і є підставою для її проведення (ст. 110 КПК України). Крім того, 
підставою для початку проведення експертизи, за ч. 2 ст. 243 КПК України 
є договір між суб’єктом кримінального провадження, що представляє 
сторону захисту, і ініціює проведення експертизи, та експертною 
установою, експертом або експертами, до яких він звертається. На наш 
погляд, для сторони захисту повною мірою реалізувати свою ініціативу 
неможливо. На заваді цьому стоїть положення ч. 3 ст. 243 КПК України. 
Суб’єкти, що представляють сторону захисту можуть реалізувати 
виявлену ініціативу лише у тому випадку, коли отримають відповідь 
уповноваженої особи, якою є слідчий або прокурор. Після цього можна 
звернутися до слідчого судді, який знову ж таки повинен ухвалити 
позитивне рішення щодо призначення і проведення судової експертизи. За 
цей час важливі речові докази, що потребують експертного дослідження, 
втрачаються, знищуються або ж спотворюються. 

Традиційний підхід, зокрема той, що закладений в основу кримінального 
процесуального закону, у ст. 94 КПК України, веде до недооцінки ролі не 
уповноважених суб’єктів кримінального провадження в процесі доказування. 
Вони, хоча і не позбавлені права брати участь у процесі доказування, можуть, 
зокрема, брати участь у збиранні доказів. Проте, висновки, до яких прийшли 
вони виходячи з їх власної оцінки фактичних даних, необов’язкові. В усіх 
випадках, коли йде мова про оцінку фактичних даних, що стосуються 
предмету доказування, діяльність уповноважених законом суб’єктів 
кримінального провадження має владно-розпорядчий характер, а діяльність 
не уповноважених суб’єктів, які беруть участь у справі, – лише 
рекомендаційний. Встановлення дійсних фактичних обставин справи – це 
обов’язок суду, виконанню якого сприяє активна діяльність усіх інших 
суб’єктів доказування. Для отримання правильних висновків по справі 
необхідним є створення умов для прояву активності в процесі доказування не 
уповноважених кримінальним процесуальним законом учасників 
провадження оцінювати докази. Лише врахування їх думки сприятиме 
ухваленню законного і справедливого рішення по справі. 
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Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи 

 
ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ СУБ’ЄКТІВ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

THE PROBLEM OF SUBJECTS OF FORENSIC-MEDICAL 
ACTIVITY 

 
О ПРОБЛЕМАТИКЕ СУБЪЕКТОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Анотація. На підставі аналізу нормативно-правових актів доведено, що на 
теперішній час діяльність бюро судово-медичних експертиз, які перебувають у 
комунальній формі власності, ніяким чином не суперечить вимогам ст. 7 Закону 
України «Про судову експертизу» щодо суб’єктів судово-медичної експертної 
діяльності, в якій зазначено, що виключно державними спеціалізованими 
установами здійснюється судово-медична діяльність, пов’язана с проведенням 
судово-медичних експертиз. 

Ключові слова: судова експертна діяльність, судово-медична експертиза. 
 
Annotation. As a result of the analysis of normative legal acts, it was demonstrated 

that today the activities of the forensic medical examination bureau, which are in the 
communal form of ownership, do not contradict the requirements of Art. 7 Law of 
Ukraine The Law of Ukraine “On Forensic Expertise” on the subjects of forensic medical 
expert activity, which states that exclusively state specialized institution carry out 
forensic medical activities related to forensic medical examinations. 

Key words: forensic expert activity, forensic-medical examination. 
 
Аннотация. В результате анализа нормативно-правовых актов 

продемонстрировано, что на сегодняшний день деятельность бюро судебно-
медицинских экспертиз, которые находятся в коммунальной форме собственности, 
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не противоречат требованиям ст. 7 Закона Украины «Про судебную экспертизу» о 
субъектах судебно-медицинской экспертной деятельности, в которой указано, что 
исключительно государственными специализированными учреждениями 
осуществляется судебно-медицинская деятельность, связанная с проведением 
судебно-медицинских экспертиз.  

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, судебно-медицинская 
экспертиза. 

 
Судово-медична експертиза, як одна з різновидів судової експертизи, 

це дослідження на основі спеціальних медико-біологічних знань об’єктів, 
явищ i процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть 
предметом судового розгляду. Судово-медична експертиза – це 
опосередкований засіб доказування, сутність якого полягає в тому, що 
уповноважена процесуальним законом особа (орган) доручає судово-
медичному експерту вирішити поставлені перед ним питания, а судово-
медичний експерт, користуючись своїми спеціальними знаннями, 
проводить дослідження наданих йому матеріалів i надає висновок, який 
використовуеться як джерело доказів у кримінальному, цивільному, 
адміністративному судовому процесі, у справах про адміністративні 
правопорушення, а також у виконавчому провадженні. Предметом 
судово-медичної експертизи є судово-медична характеристика об’єктів 
експертного дослідження, яка проводиться з метою надання об’єктивних, 
науково обґрунтованих відповідей, сформульованих на підставі 
результатів виконаної експертизи. Об’єктами судово-медичної 
експертизи є: труп людини або його частина, жива людина, а також будь-
який об’єкт матеріального світу, дослідження якого потребує спеціальних 
медико-біологічних знань. 

Судово-медична експертиза, як одна з різновидів судової експертизи, 
здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і 
повноти дослідження [1]. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову 
експертизу» [1], суб’єктами судово-медичної експертної діяльності є 
державні спеціалізовані установи, до яких належать науково-дослідні 
установи судових експертиз та судово-медичні установи МОЗ України. 
Оскільки, на теперішній час будь-яких науково-дослідних установ судових 
експертиз МОЗ України не існує, суб’єктами судово-медичної експертної 
діяльності в Україні є судово-медичні установи – бюро судово-медичної 
експертизи (далі бюро СМЕ). Ст. 7 Закону України «Про судову 
експертизу» [1] з 25.02.1994 року визначає, що виключно державними 
спеціалізованими установами здійснюється судово-медична діяльність, 
пов’язана с проведенням судово-медичних експертиз. Враховуючи це, слід 
зупинитися на визначенні терміну «державна установа», «державна 
спеціалізована установа». Для цього вважаємо за доцільне навести витяг з 
наступних нормативно-правових актів:  

– Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11 91 № 311 (чинна) 
«Про розмежування державного майна України між загальнодержавною 
(республіканською) власністю і власністю адміністративно-
територіальних одиниць (комунальною власністю)» [5], в п. 1 якої 
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затверджений перелік державного майна України, яке передається до 
адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), та 
установлено, що державне майно України, крім майна, яке належить до 
комунальної власності, є загальнодержавною (комунальною) власністю (у 
розділі «Охорона здоров’я, соціальне забезпечення» зазначено бюро 
СМЕ);  

– Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 року 
№ 6 «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.07. 1995 року за 
№ 248/784 (чинний), в якому затверджена «Інструкцію про проведення 
судово-медичної експертизи», згідно пункту 1.2 якої судово-медична 
експертиза здійснюється державними установами – бюро СМЕ[2]; 

– Наказом Держстандарту України від 22.11.1994 року № 288 (втратив 
чинність з 01.06.2006 року) затверджено та введено у дію з 01.01.1995 року 
Державний класифікатор України «класифікація форм власності ДК 001-
94», згідно п. 2.4 якого до державної власності України належать 
загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних 
одиниць (комунальна власність); 

– Наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 року № 97 (чинний) 
скасовано вище наведений класифікатор та з 01.06.2004 року введено у дію 
новий Державний класифікатор України «класифікація форм власності ДК 
001-2004», згідно пункту 3.4.4 якого державна установа утворюється 
компетентним органом державної влади на базі відокремленої частини 
державної власності [5]; 

– Наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 26.02.2007 № 40 (чинний), 
скасовано з 01.04.2007 року вище зазначений класифікатор; 

– Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 8 «Про 
узагальнення судової практики про застосування судами кримінально-
процесуального законодавства при призначенні судових експертиз і 
використання їх висновків у кримінальному судочинстві» [6] взяла до 
відома інформацію суді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ Григор’євої І.В. про «узагальнення 
судової практики про застосування судами кримінально-процесуального 
законодавства при призначенні судових експертиз і використання їх 
висновків у кримінальному судочинстві» та доручила Судовій палаті у 
кримінальних справах підготувати інформаційний лист апеляційним 
судам та відповідним установам. Зазначену інформацію суді Григор’євої 
І. В. викладено у листі від 01.09.2011, згідно якої: «під час проведення 
узагальнення установлено, що дискусійним також є питання стосовно 
юридичної спроможності експертного забезпечення правосуддя 
територіальними бюро СМЕ за їх нинішнього правового статусу. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5.11.1991 № 311 
«Про розмежування державного майна України між загальнодержавною 
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(республіканською) власністю і власністю адміністративно-
територіальних одиниць (комунальною) власністю» бюро СМЕ було 
віднесено до об’єктів комунальної власності. Водночас, згідно з ч. 2 ст. 7 
Закону «Про судову експертизу» бюро СМЕ повинні мати статус 
державних спеціалізованих установ, оскільки виключно ці установи вправі 
здійснювати судово-експертну діяльність, пов’язану з проведенням 
судово-медичних досліджень. Унаслідок неузгодженості у визначенні 
понять «об’єкт комунальної власності», «державна спеціалізована 
установа» та їх співвідношення в судовій практиці є випадки, коли суди не 
визнають висновки судово-медичної експертизи як доказ у кримінальних 
справах. Такі рішення, за повідомленням Генеральної прокуратури 
України, приймались окремими судами Автономної Республіки Крим у 
справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини проти особи. Обґрунтовуючи 
недопустимість як доказів висновків судово-медичної експертизи, суди 
посилались на те, що експертні дослідження всупереч ст. 7 Закону «Про 
судову експертизу» були проведені в установах – об’єктах комунальної 
власності. Між тим, відповідно до чинного законодавства бюро СМЕ в 
організаційному та науково-методичному відношенні підпорядковані 
МОЗ України; судовим експертам, які працюють у бюро СМЕ, свідоцтво 
на право проведення судово-медичних експертиз надається зазначеним 
міністерством; при здійсненні експертної діяльності вони керуються 
обов’язковими для них відомчими нормативними актами МОЗ України. 
Тому за цим напрямком роботи вказані експертні установи фактично 
виконують функції державною спеціалізованої установи, що не залежить 
від форми власності займаних приміщень. Отже, наведена вище позиція 
окремих судів щодо невідповідності статусу територіальних бюро СМЕ 
положення ст. 7 Закону «Про судову експертизу» є помилковою; 

– Наказ № 1064 від 13.05.2019 «Про затвердження Змін до Переліку 
закладів охорони здоров’я» в якому зазначено, що відповідно до ст. 3 
«Основ законодавства України про охорону здоров’я», ст. 7 Закону 
України «Про судову експертизу», ст. 1 Закону України «Про 
психіатричну допомогу», п. 8 «Положення про Міністерство охорони 
здоров’я України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2015 року № 267, бюро СМЕ виключені з переліку 
закладів охорони здоров’я [3]. 

Таким чином, аналізуючи все вищенаведене, можна стверджувати про 
те, що на теперішній час діяльність бюро судово-медичних експертиз, які 
перебувають у комунальній формі власності, ніяким чином не суперечить 
вимогам ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» щодо суб’єктів 
судово-медичної експертної діяльності. 
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ШАХРАЙСТВО В ІНТЕРНЕТІ. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
FRAUD ON THE INTERNET. PROBLEMATIC ASPECTS OF STATE 
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МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Анотація. Мета цієї доповіді – розкрити проблемні аспекти державного 

регулювання Інтернет шахрайства, нові шляхи вирішення проблематики 
паралельно з урахуванням сучасних вимог та використанням актуальних методів. 
Також висвітлена специфіка розслідування даної категорії злочинів, вплив 
девіантної поведінки потерпілого як каталізатору негативного прогресу. Не 
залишена по за увагою і світова практика щодо державного контролю який 
посилено у частині реєстрації мобільних пристроїв, ґаджетів і т. д. У резулятивній 
частині співставлено право особи на приватність інформації з одного боку, та 
необхідність удосконалення системи контролю та захисту такої інформації у 
відповідність сучасним стандартам – з іншого.  

Ключові слова: інтернет шахрайство, латентність, доказова база, 
оперативність, мотиви, державне регулювання, приватність. 
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Abstract. The purpose of this report is to reveal the problematic aspects of state 
regulation of Internet fraud, new ways of solving the problem in parallel with the current 
requirements and using current methods. The specifics of the investigation of this 
category of crimes, the influence of the deviant behavior of the victim as a catalyst for 
negative progress are also covered. Notwithstanding, the worldwide practice of state 
control, which is strengthened in the registration of mobile devices, gadgets, etc. In the 
result, the right of a person to privacy of information on the one hand is compared, and 
the need to improve the system of control and protection of such information in 
accordance with modern standards – on the other. 

Key words: internet fraud, latency, evidence base, efficiency, motives, state 
regulation, privacy. 

 
Аннотация. Цель этого доклада – раскрыть проблемные аспекты 

государственного регулирования Интернет мошенничества, новые пути решения 
проблематики параллельно с учетом современных требований и использованием 
актуальных методов. Также освещена специфика расследования данной категории 
преступлений, влияние девиантного поведения потерпевшего как катализатора 
негативного прогресса. Изучена мировая практика по государственному контролю 
усиленному в части регистрации мобильных устройств, гаджетов и т. д.  
В резолютивной части сопоставлены право человека на приватность информации 
с одной стороны, и необходимость совершенствования системы контроля и 
защиты такой информации в соответствие современным стандартам – с другой. 

Ключевые слова: интернет мошенничество, латентность, доказательная база, 
оперативность, мотивы, государственное регулирование, приватность. 

 
Прогрес діджиталізації щільно увійшов у всі сфери життя кожного 

громадянина нашої держави. Вже звичною стала реалізація соціальних 
потреб через мережу Інтернет – спілкування, навчання, купівля-продаж та 
інше. Саме задоволення людиною своїх базових потреб шляхом 
використання інтернет ресурсів є «благодатним ґрунтом» для діяльності 
«віртуальних» злодіїв. 

На сьогодні інтернет шахрайство займає вагому частку в масиві 
злочинів загально кримінальної спрямованості. Давайте з’ясуємо, що ж 
таке шахрайство в інтернеті та які особливості його кваліфікації й 
розслідування?  

Згідно ст. 190 Кримінального процесуального кодексу України 
шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на 
майно шляхом обману чи зловживання довірою [1]. І, коли ми говоримо 
про інтернет шахрайство, ми акцентуємо увагу на основному складовому 
елементі цього злочину – віртуальності. Адже віртуальність, від самого 
початку розслідування злочинів даної категорії, є перешкодою у 
формуванні доказової бази, пошуку зачіпок, конкретних відомостей, 
тощо. Як говорить приказка: «Для того, щоб перемогти ворога, потрібно 
знати його в обличчя». А у випадку з інтернет шахраями доказова база, 
якою володіє слідчий, зазвичай зводиться до мінімуму – усного 
пояснення потерпілої сторони. Все це може додатково обтяжуватися 
девіантною складовою поведінки потерпілого, зумовленою соціально-
економічними факторами ризику – безробіттям, низьким рівнем життя, 
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обмеженістю відповідальної усвідомленості та іншим. Тож, маючи 
мінімум даних на початковій стадії розслідування, втрачається і 
оперативність при збиранні вкрай необхідної інформації, зокрема 
отримання тимчасового доступу до речей та документів інтернет 
провайдера з метою встановлення облікового запису (записів) злодія або 
тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного 
зв’язку з метою отримання роздруківок дзвінків та прив’язок до базових 
станцій, їх місцезнаходження та інше.  

До того ж латентність даного виду злочину також можна віднести до 
каталізатору негативного прогресу. Досить хитка ймовірність повернути 
втрачені кошти чи майно, підштовхує потерпілого до так званого 
«пасивного опору» – замовчування, небажання вчасно звертатися до 
правоохоронних органів, схильність перекладати відповідальність на 
органи поліції які, мовляв, «нічого ніколи не знайдуть». У свою чергу, 
ланцюгова реакція такої бездіяльності виявляється у пропорційному 
зростанні аналогічних злочинів. Такого роду поведінка допомагає 
злочинцю уникнути подальшого покарання, провокує його на вчинення 
нових протиправних діянь, при цьому опираючись лише на примітивний 
потяг корисливої наживи. Дивно, але ці ж спонукання, корисливість та 
бажання легкої наживи, знову і знову підштовхують і потенційних жертв 
на нові «пригоди».  

Дослідивши негативну тенденцію зростання кількості інтернет 
шахрайств і замкнутість цього процесу, можна дійти висновку про 
відсутність належного регулятора, роль якого має виконувати держава. 

На сьогоднішній день, державне втручання у припинення онлайн 
злочинів невпевнено межує між регулятором і провокатором. З одного 
боку створено механізм розслідування, встановлення істини, покарання, а 
з іншого – відсутній елемент відповідності сучасним вимогам. Реалії 
сьогодення вимагають від органів поліції максимально швидкого та 
якісного реагування на такого роду злочини, їх профілактику та протидію.  

На мою думку, одним із методів подолання проблеми, що склалася, є 
введення інституту реєстру IMEI-кодів і блокування пристрою, код якого 
не внесений до вказаного реєстру та використання паспортних даних при 
купівлі СІМ карти.  

Для прикладу, станом на 2013-й рік у близько 80 країнах світу була 
запроваджена обов’язкова реєстрація абонентів мобільного зв’язку за 
паспортами. У розвинутому світі контроль за допомогою реєстрації – 
абсолютно звична практика. Зокрема у Грузії для купівлі SIM-карти слід 
обов’язково завітати до салону компанії-постачальника мобільного 
зв’язку, де лише після надання паспортних даних можна придбати картку. 
Як правило, термін дії такої картки не перевищує півтора року. У Білорусі 
абоненти-іноземці також можуть купити SIM-картку тільки з 
пред’явленням паспорта і заповнивши спеціальну анкету. Після цього 
можна користуватися мережею за допомогою «гостьового» тарифу [2] . 

Звісно, Конституцією України чітко закріплене право на приватність, 
на яке і спираються противники впровадження такого досвіду. Проте, я 
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вважаю, що реальний стан контролю у сфері захисту приватної інформації 
від публічного доступу, не відповідає сучасним стандартам, впровадження 
яких допомогло б якісно зменшити онлайн злочинність, зокрема кримінал 
пов’язаний із шахрайством.  
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Аннотация. Автором проанализированы проблемные вопросы правового 

регулирования досудебного расследования уголовных правонарушений в Украине. 
Сформулированы предложения по усовершенствованию процессуальной 
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регламентации стадии досудебного расследования и юридического статуса ее 
субъектов. 
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следователь. 

 
В Україні триває процес подальшого удосконалення кримінального 

процесуального законодавства. 15 жовтня 2019 року Президентом України 
підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального 
процесуального законодавства» (станом на час підготовки тез документ не 
набрав чинності), у якому передбачається скасування на рівні КПК 
України так званих «правок Лозового» й внесення змін до низки суміжних 
законодавчих актів.  

Основна частина новел стосується стадії досудового розслідування й 
безпосередньо впливає на ефективність реалізації завдань кримінального 
провадження, що зумовлює необхідність аналізу деяких положень 
згаданого документа. 

Давно назрілою стала зміна порядку призначення експертизи, зокрема, 
викладення ч. 1 ст. 242 КПК України у редакції, за якою експертиза 
проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких 
залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за 
клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених 
статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають 
значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. 

На сьогодні призначення експертизи є однією з найбільш поширених 
слідчих дій, що здійснюється практично у кожному кримінальному 
провадженні. Віднесення права її призначення лише до компетенції 
слідчого судді значно ускладнювало проведення такої слідчої дії та не 
сприяло оперативності призначення експертного дослідження. Згідно 
чинного закону клопотання про проведення експертизи повинно бути 
розглянуто не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. 
Зволікання із призначенням окремих видів експертиз нерідко призводило 
до втрати об’єктів експертного дослідження й неможливості отримання 
висновку експерта. У частині регіонів виникало соціальне напруження 
через тривалий процес призначення судово-медичних експертиз трупів 
(понад три дні) й наступної видачі тіл для поховання.  

Отже, спрощення механізму призначення експертизи й повернення 
такої можливості сторонам кримінального провадження сприятиме кращій 
реалізації завдань кримінального процесу. 

Необхідно підтримати надання Національному антикорупційному 
бюро України та Державному бюро розслідувань права самостійно 
здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 
під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 4 ст. 263 КПК). 
Відсутність такої можливості зумовлювала не практиці непоодинокі 
ситуації, коли фігурантам кримінальних проваджень, що розслідувалися 
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цими правоохоронними органами, “зливалася” інформація про факт 
проведення й результати НСРД. 

На реалізацію конституційних новел цілком обгрунтованим є 
вилучення із КПК та Закону України «Про статус народного депутата 
України» норми, що забороняє без згоди Верховної Ради України 
здійснювати обшук народного депутата України, огляд його особистих 
речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також 
втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої 
кореспонденції (ч. 3 ст. 482 КПК, ч. 2 ст. 27 Закону України «Про статус 
народного депутата України»).  

Разом з тим, відповідного корегування вочевидь потребує й ч. 2 ст. 482 
КПК України, яка чомусь не потрапила в поле зору розробників змін до 
кримінального процесуального закону. Водночас за цією нормою 
затримання народного депутата України або обрання стосовно нього 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту 
не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України. На жаль, не 
виключеною є ситуація, коли під час досить тривалої процедури надання 
згоди парламентом на застосування запобіжного заходу народний депутат 
України встигне покинути межі країни. 

У ст. 294 КПК України передбачено зміну кола суб’єктів, які 
уповноважені продовжити строки досудового розслідування. Поряд з цим, 
зі статті 294 КПК України вилучено частину п’яту, у відповідності до якої 
клопотання про продовження строку досудового розслідування подається 
не пізніше п’яти днів до спливу строку досудового розслідування, 
встановленого статтею 219 цього Кодексу. Вилучення такого припису, з 
нашої точки зору, вбачається передчасним, адже як судді, так й прокурору, 
який продовжуватиме строки досудового розслідування й зазвичай 
обтяжений великою кількістю інших адміністративних та процесуальних 
повноважень, необхідний достатній час для ознайомлення із матеріалами 
складного кримінального провадження. Подання відповідного клопотання 
не пізніше п’яти днів до спливу строку досудового розслідування 
дисциплінуватиме слідчого й мінімізуватиме необхідність прокуророві 
працювати в «турборежимі», що в підсумку забезпечить більш якісне та 
усебічне вивчення матеріалів кримінального провадження та прийняття 
законного процесуального рішення. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ДОСУДЕБНЫМ 
РАССЛЕДОВАНИЕМ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА 
 
Однією з основних функцій прокуратури, згідно зі ст. 131-1 Конституції, є 

організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення 
відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд 
за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. 
Таким чином, поєднуються дві функції прокурора – процесуальне керівництво 
та організація досудового розслідування. Разом з тим, такий підхід не додає 
однозначності сприйняття цих функцій на практиці та створює додаткові 
складнощі в їх реалізації на практиці. 

Питання функцій органів прокуратури були предметом дослідження 
багатьох вчених, таких як О. Геселев, Ю. Грошевий, В. Комарницька, В. 
Корж, М. Косюта, О. М. Ларін, В. М. Савицький, В. Сущенко, О. Толочко, 
М. Реденко, В. Півненко, В. Юрчишин та інших. 

В КПК України, а саме в ч. 2 ст. 36 цього Кодексу[1], передбачено, що 
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням прокурором 
визначається як форма прокурорського нагляду за додержанням законів 
під час проведення досудового розслідування, внаслідок використання 
якої прокурор забезпечує професійне, ефективне та законне виконання 
слідчим поставлених перед ними завдань. Виходячи з цього, прокурорів, 
що задіяні у досудовому розслідуванні в певному кримінальному 
провадженні, згідно з наказом Генерального прокурора України від 19 
грудня 2012 року № 4-гн «Про організацію діяльності прокурорів у 
кримінальному провадженні»[2], називають процесуальними керівниками 
досудового розслідування. 

Проте, у діючому законодавстві немає чіткого визначення в чому 
безпосередньо полягає зміст такої форми прокурорського нагляду та чим 
вона відрізняється від інших форм. 
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На думку деяких вчених, відсутність однозначного визначення такого 
терміну, як «процесуальне керівництво», в кримінально-процесуальному 
законодавстві призводить до певної невизначеності ролі процесуального 
керівника у кримінальному провадженні[6].  

Практика процесуального керівництва прокурорами досудовим 
розслідуванням свідчить, що важливою основою такої форми нагляду є 
дотримання певних основних принципів, до яких має бути віднесено 
наступні: процесуальна незалежність, незмінність, безсторонність та 
об’єктивність у діяльності прокурора.  

Розглядаючи принцип «процесуальної незалежності», варто звернути 
увагу на те, що міжнародні організації встановлюють стандарти діяльності 
національних прокуратур держав-учасниць таких організацій, звертаючи 
увагу на формування власне змісту принципу «незалежності» прокурора 
як державного обвинувача, а також, зокрема, як процесуального керівника 
досудовим розслідуванням.  

Діючими Керівними принципами ООН щодо ролі обвинувачів 
(прокурорів)[3] передбачено, що держави мають забезпечувати такий стан 
діяльності прокуратури, щоб обвинувачі мали змогу виконувати свої професійні 
обов’язки в обстановці, вільній від загроз, перешкод, залякування, непотрібного 
втручання або невиправданого притягнення до цивільної, кримінальної або 
іншої відповідальності. Ідентичні гарантії процесуальної незалежності проку-
рорів містяться в Рекомендаціях ПАРЄ «Про роль служби публічних обвину-
вачів в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права»[4].  

Аналізуючи принцип «незмінності» прокурора в кримінальному 
провадженні, який направлений на забезпечення сталості та персональної 
відповідальності прокурора, як процесуального керівника, за результати 
кримінального провадження. Таке твердження неодноразово висловлював 
у своїх рішеннях ВСУ[7].  

Крім того, в наукових роботах існує думка, що виокремлення 
процесуального керівництва як форми прокурорського нагляду зумовлена 
принципом «незмінності прокурора». Відповідно до цього принципу 
прокурор, як процесуальний керівник, має забезпечити ефективність 
здійснення нагляду за дотриманням законності під час здійснення 
досудового розслідування, підтримання державного обвинувачення під 
час судового провадження та в цілому досягнення завдань кримінального 
провадження відповідно до визначених в КПК.  

Існуючі проблеми та питання інституту процесуального керівництва 
потребують нагального їх опрацювання з метою усунення недостатнього 
розуміння сутності функції такого керівництва, забезпечення дієвості та 
ефективності досудового розслідування, а також з метою вдосконалення 
структурно-функціональної будови органів прокуратури України. Крім 
того, процесуальне керівництво з боку прокурора досудовим 
розслідуванням є ефективним способом забезпечення законності дій та 
рішень органів досудового розслідування, прокурор є ключовою фігурою 
конкретного кримінального провадження, саме тому вирішення недоліків 
функціонування такого інституту мають важливе значення.  
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Анотація. У роботі автором запропоновано визначення поняття «єдине 

електронне інформаційне поле органів кримінальної юстиції» як сукупності 
структурованих інформаційних потоків між інтегрованими електронними 
інформаційними системами (базами даних) органів кримінальної юстиції, що 
забезпечують ефективну інформаційну взаємодію, правореалізацію на основі 
електронних кримінальних процесуальних алгоритмів та максимальне 
задоволення інформаційних потреб суб’єктів кримінального провадження. 
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взаємодія, інтеграція, трансформація. 

 
Annotation. Іn this report we propose to define the term " unified electronic 

information field of criminal justice agencies" as a set of structured information flows 
between integrated electronic information systems (databases) of criminal justice 
agencies, which will providing the effective information interaction instrument, 
implementation of the criminal procedures by the electronic criminal algorithms and 
satisfaction of information needs of the subjects of criminal proceeding. 

Кeywords: crime process, information field, electronic interaction, integration, 
transformation. 

 
Аннотация. В работе автором предложено определение понятия «единое 

электронное информационное поле органов уголовной юстиции» как 
совокупности структурированных информационных потоков между 
интегрированными электронными информационными системами (базами данных) 
органов уголовной юстиции, обеспечивающими эффективную информационное 
взаимодействие, правореализацию на основании электронных уголовных 
процессуальных алгоритмов и максимальное удовлетворение информационных 
потребностей субъектов уголовного производства. 

Ключевые слова: уголовный процесс, информационное поле, электронное 
взаимодействие, интеграция, трансформация. 

 
Використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних 

технологій змінило принципи та форму кримінального процесу України. 
Аналізуючи положення Стратегії реформування судоустрою, судочинства 
та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом 
Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 (далі – Стратегія 
2015–2020), спостерігаємо чітку тенденцію до розширення електронного 
сегменту кримінального провадження, що безпосередньо виявляється у 
визначенні завдань щодо поетапного запровадження інструментів 
«електронного правосуддя» (абз. 8 п. 5.4); покращення управління та 
забезпечення взаємосумісності інформаційних систем судів, прокуратури, 
адвокатури, пенітенціарної служби та інших органів юстиції (абз. 3 
п. 5.12.) тощо [1, c. 1]. 

Перехід традиційного «паперового» кримінального процесуального 
діалогу в електронне інформаційне поле обумовлює потребу розробки 
електронного кримінального провадження. Відповідно до Наказу 
Генерального прокурора України № 41 від 13.03.2018 «Про утворення 
робочої групи з розробки заходів щодо запровадження електронного 
кримінального провадження» (зі змінами), метою створення робочої групи 
є «забезпечення єдності інформаційного поля органів кримінальної 
юстиції та підвищення ефективності взаємодії між сторонами 
кримінального провадження» [2, с. 1]. Зазначене ілюструє тенденції до 
електронної трансформації сучасного кримінального процесу України, що 
актуалізує визначення та уніфікацію галузевої термінології для 
забезпечення розробки теоретичних положень та проектів нормативних 
документів з питань електронного кримінального провадження. 
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Інформаційний простір – це глобальне інформаційне середовище, яке в 
реальному масштабі часу забезпечує комплексну обробку відомостей про 
протиборчі сторони та їх навколишнє оточення в інтересах підтримки 
прийняття рішень із створення оптимального для досягнення поставлених цілей 
складу сил і засобів та їх ефективного застосування в різних умовах обстановки 
[3, с. 189]. 

Єдиний інформаційний простір країни – сукупність інформаційних 
ресурсів та інформаційної інфраструктури, яка дозволяє на основі єдиних 
принципів і за загальними правилами забезпечувати безпечну інформаційну 
взаємодію держави, організацій і громадян за їх рівнодоступності до відкритих 
інформаційних ресурсів, а також максимально повне задоволення їх 
інформаційних потреб на всій території держави за умови збереження балансу 
інтересів на входження у світовий інформаційний простір і забезпечення 
національного інформаційного суверенітету [7, с. 108].  

У науковій літературі інформаційний простір розглядають у таких 
площинах: як сукупність інформаційних потоків, що утворюють інформаційне 
поле, тобто просторове поняття; як сукупність баз та банків даних, тобто 
технічна площина; як сукупність суб’єктів інформаційної взаємодії та 
інформаційних відносин, що виникають між цими суб’єктами [5, с. 143]. 
Інформаційні поля та інформаційні потоки є основними структурними 
складовими інформаційного простору. Інформаційне поле – це сукупність усієї 
зосередженої в предметній області інформації, безвідносно до її форми і стану, 
що знаходиться у відриві як від об’єкта відображення, так і від суб’єкта 
сприйняття. Інформаційний потік – сукупність інформації, що переміщується в 
інформаційному просторі через канали комунікації [6]. 

Особливості інформаційної взаємодії органів державної влади 
обумовлюють наявність інформаційних полів кожного з них, що також 
застосовно до органів кримінальної юстиції. Інформаційні поля останніх в 
сукупності утворюють власний інформаційний простір органів кримінальної 
юстиції, що є частиною інформаційного простору загалом. 

Структура інформаційного простору обумовлена також розвитком 
інформаційних технологій та створенням кіберпростору як принципово нового 
матеріально-технічним засобу комунікації. Інформаційний простір є поняттям 
ширшим і включає в себе кіберпростір, який необхідно розглядати як 
інформаційне середовище (простір), що створене та функціонує за допомогою 
технічних (насамперед, комп’ютерних) систем у процесі взаємодії людей між 
собою та взаємодії цих систем, якими управляють люди [5, с. 144]. Тобто 
поняття «інформаційний простір» та «кіберпростір» співвідносяться як ціле і 
частина. 

Таким чином, єдиний електронний інформаційний простір органів 
кримінальної юстиції утворюється при накладенні електронного 
інформаційного простору на інформаційний простір органів кримінальної 
юстиції, відтак володіє ознаками їх обох. 

Електронний інформаційний простір органів кримінальної юстиції 
включає: а) фізичне середовище – інформаційна інфраструктура, що належить 
до технологічних й організаційних компонентів інформаційного простору. 
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Вона забезпечує можливість збору, передачі, зберігання, обробки й 
розповсюдження інформації [4, с. 21]. Сюди відносять інформаційні і 
телекомунікаційні системи та мережі зв’язку, індустрії засобів інформатизації, 
телекомунікації і зв’язку; систем формування і забезпечення збереження 
інформаційних ресурсів; системи забезпечення доступу до інформаційно-
телекомунікаційних систем, мереж зв’язку та інформаційних ресурсів; системи 
підготовки кадрів, проведення наукових досліджень; алгоритми і програмні 
засоби, що забезпечують функціонування програмно-апаратних платформ 
тощо [6]; б) електронне правозастосовне середовище – сукупність програмних 
засобів, що забезпечують реалізацію електронних кримінальних процесуальних 
процедур; в) суб’єкти правозастосування – суб’єкти кримінального 
провадження, що за допомогою інформаційної інфраструктури мають доступ 
до електронного правозастосовного середовища та забезпечують реалізацію 
електронного кримінального провадження в межах наданих повноважень.  

Для ефективного забезпечення завдань електронного кримінального 
провадження електронне правозастосовне середовище має бути реалізоване у 
формі єдиного електронного інформаційного поля органів кримінальної 
юстиції, уніфікований формат якого забезпечить структурування 
інформаційних потоків та можливість системного автоматизованого 
електронного аналізу даних, їх контролю. Просторове розташування сучасних 
інформаційних полів органів кримінальної юстиції в електронному 
правореалізаційному середовищі візуально можна представити як множину 
площин, інформаційні потоки між якими відображають зв’язки, що 
встановлено між електронними інформаційними системами органів 
кримінальної юстиції. Для практичної реалізації єдиного електронного 
інформаційного поля органів кримінальної юстиції необхідна інтеграція 
існуючих інформаційних полів окремих органів кримінальної юстиції, 
електронні інформаційні потоки між якими на сьогодні частково забезпечено за 
допомогою «електронних мостів» між відомчими інформаційними системами. 

Отже, для забезпечення завдань електронного кримінального провадження, 
єдине електронне інформаційне поле органів кримінальної юстиції варто 
визначити як сукупність структурованих інформаційних потоків між 
інтегрованими електронними інформаційними системами (базами даних) 
органів кримінальної юстиції, що забезпечують ефективну інформаційну 
взаємодію, правореалізацію на основі електронних кримінальних 
процесуальних алгоритмів та максимальне задоволення інформаційних потреб 
суб’єктів кримінального провадження. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы концепции общего координационного 
органа в сфере уголовной юстиции в правовом пространстве ЕС – Евроюста (Eurojust). 
Констатируется, что Украина и Евроюст сотрудничают в сферах, определенных в 
Решении о Евроюсте и с учетом полномочий, предоставленных Национальным членам в 
соответствии с Решением о Евроюсте в пределах компетенции Евроюста. Установлено, 
что компетентным органом в Украине для выполнения Соглашения о сотрудничестве 
между Украиной и Евроюстом является Генеральная прокуратура Украины. 

Ключевые слова: Евроюст, сотрудничество, уголовное производство, 
компетентные органы, преступление. 

 
Аналіз практики здійснення міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження свідчить про те, що взаємодія державних органів 
з питань такого співробітництва охоплює міжнародно-правові, 
адміністративно-правові та кримінальні процесуальні відносини, які 
виникають між визначеними міжнародними договорами або законами про їх 
ратифікацію Центральними органами держав, міжнародних організацій, між 
цими органами та особами, які здійснюють кримінальне провадження, між 
цими особами та іншими учасниками кримінальної процесуальної діяльності, 
що вказує на існування міжнародно-правових, адміністративно-правових та 
кримінальних процесуальних аспектів міжнародного співробітництва та 
створює проблему оскарження окремих рішень, що приймаються 
центральними або територіальними органами з питань співробітництва у 
конкретних кримінальних процесуальних питаннях. 

У правовому просторі ЄС реалізована концепція спільного 
координаційного органу в сфері кримінальної юстиції. На сьогодні таким 
органом є Євроюст (Eurojust) 1, створений 28.02.2002 відповідно до 
Рішення Ради безпеки ЄС з метою посилення боротьби з тяжкою 
злочинністю. Крім того, з цією ж метою, відповідно до Спільної дії 98/428 
JHA від 29.06.1998, прийнятої Радою безпеки ЄС на підставі статті К. 3 
ДЄС, була створена сервісна структура – Європейська судова мережа 
(European Judicial Network) 2. 

Беручи до уваги Рішення Ради безпеки ЄС від 28.02.2002 р. про створення 
Євроюсту з метою посилення боротьби проти тяжких злочинів з останніми 
змінами, внесеними Рішенням Ради 2009/426/JHA від 16.12.2008 р. щодо 
посилення Євроюсту (надалі – Рішення щодо Євроюсту), і, зокрема, ст. 26а 
цього Рішення, а також висновок Спільного наглядового органу, як 
передбачено ст. 23 Рішення щодо Євроюсту від 03.03.2015, зважаючи на 
заінтересованість України і Євроюсту у розвитку тісної та динамічної 
співпраці для вирішення існуючих і майбутніх викликів, пов’язаних із 
тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом, та на 
бажання удосконалити правове співробітництво між Україною і Євроюстом 
для сприяння координації розслідувань і переслідувань, які проводяться на 
території України і однієї чи більше держав-членів Європейського Союзу. 
27 червня 2016 року наша держава підписала Угоду про співробітництво між 
Україною та Європейською організацією з питань юстиції (ратифіковано 
Законом № 1839-VIII від 08.02.2017) (надалі – Угода від 27.06.2016) 3. 
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Україна і Євроюст співробітничають у сферах, визначених у стст. 6, 7 і 
27b Рішення щодо Євроюсту та із врахуванням повноважень, наданих 
Національним членам у відповідності зі стст. 9a-9f Рішення щодо Євроюсту в 
межах компетенції Євроюсту, визначеної у ст. 4 Рішення щодо Євроюсту. 

Компетентним органом в Україні для виконання цієї Угоди є Генеральна 
прокуратура України. 

У межах Євроюсту і у відповідності зі стст. 6 та 7 Рішення щодо Євроюсту 
відповідні Національні члени і Колегія є компетентними для виконання Угоди 
від 27.06.2016. 

З метою сприяння співробітництву, передбаченому в зазначеній вище 
Угоді, та відповідно до положень п. 2 ст. 26а Рішення щодо Євроюсту, Україна 
може відрядити Прокурора зі зв’язку для Євроюсту. 

Прокурор зі зв’язку для Євроюсту (надалі – Прокурор зі зв’язку) означає 
державного прокурора відповідно до національного законодавства України 
щодо його або її статусу. 

Україна інформує Євроюст про характер і обсяг правових повноважень 
Прокурора зі зв’язку в межах власної території для виконання його або її 
завдань у відповідності з метою Угоди від 27.06.2016 та встановлює межі його 
компетенції для взаємодії з іноземними органами юстиції. 

Прокурор зі зв’язку має доступ до інформації, яка міститься в 
національному реєстрі даних щодо кримінальних переслідувань чи будь-
якому іншому реєстрі України в тій мірі, як це передбачено законодавством 
України для прокурора чи особи, яка має аналогічні повноваження.  

Він також може безпосередньо контактувати з відповідними 
компетентними органами України. 

У свою чергу, Євроюст докладає зусиль для надання достатніх засобів 
Прокурору зі зв’язку, які включають використання службового приміщення і 
телекомунікаційних послуг у тій мірі, що є можливою, з урахуванням 
обмежень, пов’язаних з інфраструктурою і бюджетом Євроюсту. Євроюст 
може вимагати відшкодування будь-яких витрат Євроюсту щодо надання цих 
засобів. Усі подробиці щодо надання засобів і відшкодування витрат 
погоджуються між Компетентним органом України і Євроюстом до від’їзду 
Прокурора зі зв’язку до Євроюсту. 

Крім того, Євроюст зобов’язується забезпечити недоторканість робочих 
документів Прокурора зі зв’язку (ст. 5 Угоди від 27.06.2016). 

Для цілей сприяння правовому співробітництву з Україною у випадках, 
коли Євроюст надає допомогу та у відповідності з положеннями п. 1 ст. 27а 
Рішення щодо Євроюсту, Сторони можуть прийняти рішення про призначення 
Магістрата зі зв’язків Євроюсту для України. Однак, Євроюст може розпочати 
переговори щодо призначення Магістрата зі зв’язку для України лише після 
отримання згоди на це Ради Європейського Союзу (ст. 6 Угоди від 27.06.2016). 

Магістрат зі зв’язку для України означає магістрата, призначеного Коле-
гією Євроюсту для України відповідно до п. 1 ст. 27a Рішення щодо Євроюсту.  

У відповідності до Угоди від 27.06.2016. Сторони можуть обмінюватися 
будь-якою інформацією, яка є необхідною, відповідною і не надмірною, для 
досягнення мети цієї Угоди. Запитуюча сторона повідомляє іншу Сторону про 
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мету, з якою запитується інформація. У випадку ініціативної передачі 
інформації Сторона, що надає інформацію, повідомляє іншу Сторону про 
мету, з якою надана інформація. 

Сторона, що надає інформацію, може накласти обмеження на 
використання наданої інформації, які мають бути дотримані іншою 
Стороною. Це також включає можливі обмеження на доступ, обмеження на 
подальшу передачу та умови вилучення або знищення. Повідомлення також 
може бути надіслано пізніше, коли потреба у таких обмеженнях стає 
очевидною після передачі. 

Сторони ведуть облік передачі та отримання даних за Угодою від 
27.06.2016, включаючи підстави для таких передач. 

Обмін інформацією здійснюється: 
− або між Прокурором зі зв’язку або, якщо Прокурора зі зв’язку не 

призначено чи він не доступний з інших причин, контактною особою для 
взаємодії з Євроюстом та відповідними Національними членами або 
Колегією; або 

− якщо Євроюст призначив Магістрата зі зв’язку для України, між 
Магістратом зі зв’язку Євроюсту і будь-яким компетентним органом України; 
або 

− безпосередньо між органом юстиції, відповідальним за 
розслідування та/або кримінальне переслідування у справі, і відповідними 
Національними членами або Колегією. У такому разі, Прокурор зі зв’язку або, 
якщо доречно, Магістрат зі зв’язку Євроюсту, повідомляються про будь-який 
такий обмін інформацією. 

Ніщо не перешкоджає Сторонам погодитися використовувати інші 
канали для обміну інформацією у певних справах. Обидві Сторони 
забезпечують, щоб їхні відповідні представники були уповноважені 
обмінюватися інформацією на відповідному рівні та були належним чином 
перевіреними особами (ст. 10 Угоди від 27.06.2016 р.) 3. 

Таким чином, Євроюст (Eurojust) є установою ЄС, покликаною 
здійснювати координацію діяльності правоохоронних органів держав-членів. 

Оскільки Євроюст створений після і на додаток до Європолу, його 
компетенція поширюються на ті самі форми тяжкої злочинності, котрі 
підвідомчі Європолу. Крім того, Євроюст додатково уповноважений надавати 
«свою підтримку розслідуванням і переслідуванням» інших видів злочинів, 
якщо з таким проханням до нього звернеться будь-яка держава-член. 

При цьому потрібно пам’ятати, що запити Євроюсту не мають 
обов’язкової сили для держав-членів. У той самий час, якщо компетентний 
орган будь-якої держави-члена вирішує не виконувати запит Євроюсту, він 
зобов’язаний в найкоротші терміни повідомити Євроюст про своє рішення і 
підстави такої відмови. 

Разом з тим, аналогічно до Європолу, а нерідко і спільно з ним, Євроюст 
надає компетентним органам держав-членів різні види інформаційної й 
практичної підтримки, в тому числі в координації розслідувань. 
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К ВОПРОСУ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЙ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ В КОНТЕКСТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 
 
Анотація. Розглянуто особливості змін до чинного законодавства, які 

набрали чинності 17.10.2019 та змінили порядок призначення судової експертизи 
у кримінальних провадженнях і скасували так звану «монополію» державних 
спеціалізованих експертних установ на проведення вказаних експертиз, чим були 
розширені права сторони захисту. 

Ключові слова: зміни, дослідження, експертиза, залучення експерта, сторона 
захисту, Закон України. 

 
Annotation. It is revealed the peculiarities of the amendments to the current 

legislation, which came into force on October 17, 2019 and how these peculiarities 
changed the procedure for the appointment of forensic expertise in criminal proceedings. 
Consequentially this abolished the so-called “monopoly” of state specialized expert 
institutions for conduct the stipulated examinations, so the rights of the defence were 
extended due to this. 

Key words: changes, research, expertise, involvement of an expert, defence, Law of 
Ukraine. 

 
Аннотация. Рассмотрены особенности изменений в действующее 

законодательство, которые вступили в силу 17.10.2019 и изменили порядок 
назначения судебной экспертизы в уголовных производствах и отменили так 
называемую «монополию» государственных специализированных экспертных 
учреждений на проведение указанных экспертиз, чем были расширены права 
стороны защиты. 

Ключевые слова: изменения, исследование, экспертиза, привлечение 
эксперта, сторона защиты, Закон Украины. 

 
Закон України № 187-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального 
процесуального законодавства» набув чинності 17.10.2019 та відкрив 
широкі можливості сторонам кримінального провадження для 
самостійного визначення як самої необхідності проведення експертизи, 
так і експертної установи, експерта чи експертів, які будуть виконувати 
відповідну експертизу [1]. 

При цьому, сторони вже не є обмеженими лише державними 
спеціалізованими експертними установами – можливо залучати й 
експертів, які не є працівниками зазначених установ. 

З точки зору забезпечення комплексного підходу, відкриття таких 
додаткових можливостей узгоджується із прогнозованим збільшенням 
кількості призначених експертиз після ліквідації обов’язкової наявності в 
процесі призначення такої ланки контролю як слідчий суддя.  

Сторона захисту відтепер має право самостійно залучати експертів на 
договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової, 
але у цієї ж сторони залишається й можливість звернутися до слідчого 
судді, наприклад, якщо залучити експерта самостійно неможливо через 
відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин. 
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Прийняття вказаних змін безумовно свідчить, що шлях інтеграції України 
з ЄС передбачає реальні дії й непідробну повагу до прав людини, 
скрупульозного дотримання Українською державою принципу верховенства 
права [2].  

Виходячи зі змісту пояснювальної записки до проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення окремих положень кримінального процесуального 
законодавства» (зареєстрований у Верховній Раді України за № 1009 від 
29.08.2019), головними чинниками необхідності таких змін були, серед 
іншого, існуючі недоліки у призначенні та проведенні експертизи, які 
створювали штучні процесуальні перешкоди для розслідування злочинів, що 
негативно впливає на стан правопорядку у країні, а також на завантаженість 
суддів [3]. 

Але не завжди спрощення певного процесу має наслідком його 
оптимізацію, оскільки зменшення кількості ланок у процедурі в багатьох 
випадках можуть перетворити процес на хаос. 

Зокрема, якщо поглянути на питання призначення судової експертизи до 
17.10.2019, то сторони у кримінальному провадженні (у випадках, коли 
інформація про таке провадження зареєстрована у Єдиному реєстру 
досудових розслідувань 16.03.2018 та пізніше) не могли самостійно залучити 
експерта. 

Дійсно, необхідність подавати клопотання про призначення експертиз 
для розгляду слідчим суддям збільшувала їх завантаженість. У кожному 
випадку, залежно від кількості поданих ініціатором проведення експертизи 
матеріалів, реальний витрачений слідчим суддею та ініціатором час складав 
декілька людино-годин (включно з необхідністю направити матеріали до 
суду, прибути для розгляду клопотання в судове засідання тощо). 

Водночас, поступове запровадження Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи сприятиме зменшенню непродуктивних витрат 
часу та оптимізує рутинні процеси діловодства, які і займають значну частину 
таких витрат. 

Цілком логічно, що вивільнені людські та часові ресурси можливо 
використати для безпосередньої оцінки доводів сторін, якими вони 
обґрунтовують необхідність призначення експертизи або її відсутність. Адже 
надання сторонам можливості самостійно оцінювати необхідність 
призначення судової експертизи може спричинити в подальшому не 
економію однієї години робочого часу, що раніше витрачався на розгляд в 
засіданні у слідчого судді, а недоцільні витрати сотень і навіть тисяч годин на 
проведення експертиз, якщо необхідність в їх проведенні відсутня. 

Водночас, відповідними змінами не регламентовані дії потерпілого 
(який відноситься до сторони обвинувачення), в разі, на його думку, 
потреби у проведенні судової експертизи та відсутності коштів на її 
оплату. Фактично, неплатоспроможний потерпілий не може самостійно 
ініціювати проведення експертизи за рахунок коштів Державного 
бюджету України шляхом звернення з відповідним клопотанням до 
слідчого судді. Що ж стосується слідчого, то він може й відмовити 
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потерпілому в призначенні експертизи, а це не завжди сприятиме повному 
встановленню обставин справи. Державні експертні установи також не 
зможуть провести за ініціативи потерпілого експертизу безоплатно (без 
наявності, наприклад, постанови слідчого), оскільки це не передбачено 
вимогами статті 15 Закону України «Про судову експертизу», яка регулює 
питання фінансування судово-експертної діяльності [4]. 

Подібні особливості нормативно-правового регулювання, за відсутності 
ефективного механізму контролю за діяльністю правоохоронних органів, зі 
швидким і належним реагуванням на можливі окремі недоліки в їх роботі, не 
сприяють захисту прав потерпілих у кримінальних провадженнях. 

Крім того, прогнозованими є також ускладнення із наданням експертам 
матеріалів проваджень та об’єктів досліджень, зразків, у разі самостійного 
залучення експертів стороною захисту та потерпілим, які не мають їх у своєму 
розпорядженні. 

Ці та інші аспекти реалізації зазначених змін до законодавства не тільки 
не зменшують, але й посилюють роль слідчого судді, до якого, зрештою, 
ініціаторам проведення експертизи доведеться звертатися для забезпечення 
дотримання свої прав та законних інтересів. При цьому, уявний ефект від 
економії часу завдяки самостійному залученню експерта буде цілком 
нівельований у процесі забезпечення експерта вказаними об’єктами 
дослідження, після усвідомлення необхідності подальшого звернення до 
слідчого судді. Навряд чи прискорення проведення експертизи за такої 
ситуації буде кардинальним. 

З економічної точки зору, якщо збільшення кількості призначених 
експертиз не буде значним, то збільшення кількості експертів-виконавців 
таких експертиз неминуче призведе до посилення конкуренції та зменшення 
вартості проведення експертиз. 

Організаційно, зменшення кількості проведених у державних експертних 
установах судових експертиз у кримінальних провадженнях матиме 
наслідком певне розвантаження експертів та прискорення проведення як 
експертиз у цих провадженнях, так і в інших справах (у т.ч., у цивільних та 
господарських, оплата за виконання експертиз в яких складає значну частину 
фінансування установ). 

Оскільки важливість належної організації призначення та проведення 
експертиз у кримінальних провадженнях є незаперечною, очевидними є 
причини першочергового ухвалення Верховною Радою України саме таких 
змін. Разом з тим, якщо у кримінальному процесі ця реформа втілена, виглядає 
нелогічним відсутність можливості, наприклад, у Кодексі України про 
адміністративні правопорушення самостійно на договірних засадах залучати 
експерта у справі про адміністративне правопорушення особою, яку 
притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, 
захисником, потерпілим та його представником.  
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Анотація. Тези присвячено аналізу впливу технологій на наш світ та 
прогнозуванню участі осіб покоління 2000-х у сучасній злочинності. Тут ми 
розглянемо наступні значущі чинники діяльності нової генерації (покоління осіб 
Z) українських злочинців та умови такої діяльності (Інтернет міняє все), які слід 
приймати до уваги під час розробки відповідних рекомендацій практичним 
працівникам. 

Ключові слова: Інтернет, комп’ютерні злочини, нова генерація, покоління 
2000-х. 

 
Annotation. Abstracts are devoted to analysis of the impact of technology on our 

world and forecasting the participation of persons of the generation of the 2000s in 
modern crime. Here we will consider the following significant factors in the activities of 
the new generation (generation Z persons) of Ukrainian criminals and the conditions of 
such activities (the Internet changes everything), which should be taken into account 
when developing appropriate recommendations for practical workers. 

Key words: Internet, computer crime, new generation, 2000s generation. 
 
Аннотация. Тезисы посвящены анализу влияния технологий на наш мир и 

прогнозированию участия лиц поколения 2000-х в современной преступности. 
Здесь мы рассмотрим следующие значимые факторы деятельности нового 
поколения (поколение лиц Z) украинских преступников и условия такой 
деятельности (Интернет меняет все), которые следует принимать во внимание при 
разработке соответствующих рекомендаций практическим работникам. 

Ключевые слова: Интернет, компьютерные преступления, новая генерация, 
поколение 2000-х. 

 
Глобальне село Маршалла Маклюєна стало реальністю, і цифрова 

доба в розквіті. У світі зараз є приблизно 5-7 млрд. користувачів Інтернету. 
За оцінками Internet World Stats чи Cisco Systems, відповідно. Зараз працює 
приблизно 50 млрд. пристроїв приєднаних до Інтернету. Згодом 99% 
фізичних об’єктів стануть частиною мережі. Звичайно, час покаже, 
наскільки цей прогноз занадто оптимістичний або реальний. 

Ці речі тимчасом набувають різноманітних форм. Тепер до Інтернету 
можна під’єднати не лише комп’ютери і смартфони. До переліку входять 
паркомати, термостати, монітори стану здоров’я, пристрої для фітнесу, 
відеокамери на дорогах, шини, дороги, замки, полиці в супермаркетах, 
сенсори стану довкілля і навіть сенсори стану великої рогатої худоби й 
дерев. Кількість можливостей зростає по експоненту в міру того, як 
перетинаються одна з одною цифрові технології, падають ціни на апаратне 
і програмне забезпечення, стійкий зв’язок стає швидшим і надійнішим, а 
розробники вчаться краще інтегрувати пристрої, за стосунки, платформи 
тощо. 

Значний вплив технологій на наш світ дуже просто охопити 
неозброєним оком. Комп’ютер відкрив нам цифровий світ, у якому по-
новому можна зберігати дані та ділитися ними. Унаслідок цього змінилися 
дії та взаємодії людей. 

Технологічні винаходи стали складовими життя суспільства і 
спричинили масштабні політичні, соціальні та практичні зміни. 
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У 1957 році Джо Болен, Джордж Біл і Еверет Роджерс з Університету 
штату Айова запровадили поширене тепер поняття кривої впровадження 
нових технологій. За їхньою концепцією, новий продукт або рішення 
адаптується за відносно передбачуваною траєкторією, що апроксимується 
до нормального розподілу. Першим упроваджувачів називають 
новаторами, на другому етапі їх називають першопрохідниками, потім 
ідуть масові користувачі, а за ними ті, що пасуть задніх. Така модель 
працює й досі, хоч за останні десятиріччя терміни цих етапів почали 
скорочуватись із шаленою швидкістю. Нині така модель іноді стискає роки 
або десятиріччя до місяців. 

Ідея планетарного зв’язку почала формуватися лише з появою 
Інтернету. У 90-х роках ХХ ст. дослідники висували теорії про те, як люди 
й машини витворять цілком нову форму комунікації і взаємодії за 
допомогою різних пристроїв. Зараз це реальність (стає реальністю). 

Можна сказати, що цю революцію (революція мікрокомп’ютерів, 
революція персональних комп’ютерів, цифрова революція), як одну із 
складових науково-технологічної революції другої половини ХХ ст.) 
започаткувало їхнє широке застосування в обіходь, з’явлення 
інформаційного суспільства, розробка штучного інтелекту тощо. 

Визначальною подією став випуск компанією Apple айфона в 2007 
році. Широке коло людей стало власником смартфонів. Це вможливило 
зв’язок у реальному часі між двома точками на мапі за допомогою 
потужного портативного пристрою. Порівняйте: у січні 2008 року Apple 
продала приблизно 3,7 млн. пристроїв, а станом на червень 2014 року – 
понад 500 млн. На сьогодні у світі використовують приблизно 1,9 млрд. 
смартфонів. У 2019 року їх кількість перевищує 5,6 млрд. 

Кожен такий телефон має набір чипів, які можуть записувати дані, 
голос, відео, аудіо, рух, місце розташування тощо. Крім того, ці телефони 
дають змогу з’єднуватися з іншими машинами. Смартфон може слугувати 
пультом дистанційного керування і приладовою дошкою, на яку виводять 
особисті дані й потрібну інформацію. Він може отримувати сигнал 
тривоги, повідомлення про події, містити посадочний талон і електронний 
квиток, платіжні системи тощо. Пристрій може використовувати дані 
соціальних медіа і краудсорсинг для створення нових способів збирання, 
управління та аналізу подій у фізичному світі. 

Водночас було вдосконалено технологію радіочастотної 
ідентифікації, далеко вперед пішли сенсорні технології, прискорилася 
мініатюризація, значно поліпшилося програмне забезпечення. 

Як результат усіх революцій, отримуємо багатьох переможців і 
переможених. Технологія ліквідує робочі місця і водночас створює нові 
напрями роботи (звільнені) особи не гарантовано знайдуть своє місце «під 
сонцем» – потенційні безробітні. Що може призвести до масового безробіття і 
зниження соціального статусу колишніх співробітників. Під’єднанні системи 
структурно ввійдуть до освіти. Технологія вплине абсолютно на все. 

Проте потенційна користь пов’язана з великою морокою і силою-
силенною непередбачених наслідків. У майбутньому можуть з’явитися 
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нові види злочинів, зброї й методів ведення війни. Можуть постати 
серйозні політичні й соціальні проблеми, зокрема через втрату зв’язків між 
людьми. Зазначають, що покоління все більше обособлюються один від 
одного (геймери). Суспільству, безперечно, доведеться переглянути 
поняття приватності й безпеки. 

Разом з тим, що Інтернет створює високу ефективність, зумовлену 
масштабом. Автоматизація та аналітика на основі сенсорів створює 
потенціал істотної економії коштів. Він може призвести до зростання 
злочинності, появи нових видів тероризму і методів ведення війни, зміни 
правової системи, відволікання уваги на цифрові пристрої; що буде з 
безпекою і приватністю, коли майже кожен рух і будь-яка діяльність 
будуть зафіксовані та зареєстровані? 

Інтернет здатний проникати в усі закутки, шпари, дірки й червотоки, 
які є в недоступному для сприйняття і часто невидимому світі, що 
виходить далеко за межі дії органів зору, слуху, нюху і свідомості. Він 
створює нові типи мереж і систем, цілком відмінні маршрути для даних, 
інформації та знань. При цьому, використовуючи правильне введення і 
аналіз даних, комп’ютери і людина можуть розшифровувати коди, що 
визначають фізику нашої планети й різних явищ. Проте сучасні 
інформаційні технології поки що настільки залежні від даних, які 
створюють люди, що комп’ютери більше знають про ідеї, ніж про речі. Ідеї 
обмежуються лише уявою людини і креативністю. 

Одночасно з тим, що Інтернет перейшов у світ, де новини, інформація, 
транзакції і соціальна взаємодія рухаються із швидкістю світла, – у 
багатьох випадках заощаджуючи час і витрати, – стає очевидним те, що 
створюється розсадник для хакерства, витоку інформації, написання 
шкідливих програм, кібератак, стеження та безлічі інших проблем. Витоки 
даних ставлять під загрозу особисті і фінансові дані мільйонів 
користувачів та спричиняють епідемію крадіжки особистих даних і 
шахрайства. 

Крім так званих офіційних хакерів (вони покликані знаходити вразливі 
місця програмного забезпечення, щоб його поліпшити, а не використати 
собі для зиску), існують хакери які здатні захопити відеокамеру, 
спричиняючи переляк і страх, то перепрограмування гальм автомобіля на 
аварію або кардіостимулятора на зупинку може мати жахливі наслідки. 
Інженери, проектувальники, розробники і фахівці із безпеки мають 
проаналізувати цілу низку проблем, перш ніж дати своє схвалення 
пристроям і з’єднуваності в Інтернеті. Особисто гостро постає питання в 
галузі промислового устаткування, охорони здоров’я й транспорту, де на 
кону життя, здоров’я і добробут людей. 

Інтернет продовжує розвиватися. Нові можливості і функціонал 
з’являються завдяки поліпшенню напівпровідників, мікроелектроніки, 
конструкції комп’ютерів, накопичувачів, хмарної архітектури тощо. 

Зрештою, масштаби Інтернету виходять далеко за межі участі людини 
і взаємодії з ним. Цифрові технології на основі інтернет-протоколу щодня 
зачіпають наше життя, а хмарні технології, мобільні застосунки, 
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краудсорсинг, соціальні медіа і великі дані критично впливають на 
поведінку людей і визначають їхні взаємодії. Інтернет речей починає 
панувати й дедалі глибше проникати в наше життя. 

…Надалі і надалі, Інтернет буде зачіпати майже всі сфери життя… і 
правоохоронні органи повинні бути готові до цього. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие у экспертов 

при формулировании выводов судебно-экспертного исследования примесей 
наркотических средств, содержащихся в семенах пищевого мака. Несмотря на 
значительное количество методических рекомендаций, так или иначе 
рассматривающих в качестве объектов наркотические средства, присутствующие 
в составе встречающихся в незаконном обороте семян растения мак, отсутствует 
единый подход к экспертной оценке данного объекта. 

Ключевые слова: растения рода Мак; данные семена мака, пищевой продукт.  
 
Annotation. The article discusses the questions that experts face when formulating 

conclusions in a forensic study of the impurities of drugs contained in the seeds of food 
poppy. Despite a significant number of methodological recommendations, one way or 
another considering narcotic drugs as objects that are present in poppy seeds found in 
illicit trafficking, there is no single approach to expert assessment of this object. 

Key words: plants of the genus Poppy; data poppy seeds, food product. 
 
Анотація. У статті розглядаються питання, що виникають у експертів при 

формулюванні висновків судово-експертного дослідження домішок наркотичних 
засобів, що містяться в насінні харчового маку. Незважаючи на значну кількість 
методичних рекомендацій, так чи інакше розглядають в якості об’єктів наркотичні 
засоби, присутні в складі що зустрічаються в незаконному обороті насіння рослини 
мак, відсутній єдиний підхід до експертної оцінки даного об’єкта. 



226 

Ключові слова: рослини роду Мак; дані насіння маку, харчовий продукт. 
 
За последние 3-4 года в Институт судебных экспертиз по 

Костанайской области стали чаще назначаться судебные экспертизы по 
исследованию семян мака. Так, если за 2016 год из 1342 проведенных 
экспертных исследований наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров в нашем подразделении по исследованию 
семян мака и сопутствующих им объектов было проведено 3 экспертизы, 
за 2017 год из 1271 экспертизы – 5 экспертиз, за 2018 год из 1193 экспертиз 
– 21 экспертиза, то за 5 месяцев 2019 года – уже 29 экспертиз [1].  

Ранее эксперты нашего подразделения при исследовании 
поступающих на экспертизу семян мака фактически руководствовались 
положением Единой конвенции о наркотических средствах (1961 г.), 
согласно которому семена мака наркотическим средством не являются. 
Согласно Закону Республики Казахстан от 10 июля 1998 года №279-1 «О 
наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и 
прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими», к наркотическим средствам относятся опийный 
(снотворный) мак, маковая солома, к которой относятся все части 
растения, за исключением семян и корней любой разновидности и сорта 
растения мак снотворный, собранные любым способом, содержащие 
наркотически активные алкалоиды опия [2]. В своих заключениях 
эксперты использовали базовую методику, рекомендованную для 
исследования наркотических средств, получаемых из растения мака [3]. 

Однако правоохранительные органы при назначении экспертиз по 
исследованию семян мака указывали на факты употребления 
наркотических средств, получаемых путем несложной химической 
реакции из так называемого кулинарного (пищевого) мака низкого 
качества, – это наркотические средства, пригодные к непосредственному 
употреблению, и промежуточные продукты, которые не могут быть 
использованы в качестве наркотических средств непосредственно. Семена 
пищевого мака выступают как средство совершения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

Большую помощь в дальнейшей экспертной практике при 
исследовании таких объектов оказали Методические рекомендации и 
Методика судебно-экспертного исследования примесей маковой соломы и 
опия в семенах растений рода Мак (лат. Papа’ver), утвержденные Ученым 
советом Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Республики 
Казахстан в 2016 году [4,5]. Именно наличие примесей (сорность), 
содержащихся в семенах мака, позволяет получать дешевые и доступные 
наркотические продукты. 

В Казахстане контроль за реализуемым пищевым маком (семенами 
мака) осуществляется на основании Национального стандарта Республики 
Казахстан «Мак пищевой», технические условия (СТ РК 2479-2014) [6], 
согласно которому содержание каких-либо наркотических средств в 
пищевом маке не допускается, а при их наличии такой мак исследуется в 
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соответствие с Методическими рекомендациями «Исследование семян 
мака (пищевой продукт) и получаемых из них продуктов (препаратов) и 
наркотических средств», утвержденными Постоянным комитетом по 
контролю наркотиков при МЗ и СР в Российской Федерации [7]. 
Возможно, что ссылка на российские, а не казахстанские методические 
рекомендации в данном случае связана с тем, что казахстанские 
методические рекомендации были приняты в 2016 году, а указанный выше 
Национальный стандарт – раньше на два года, и пересмотр его происходит 
один раз в пять лет. 

Приобретаемое легально сырье и реактивы, легкость в изготовлении 
делают получаемые из семян мака наркотические продукты 
предпочтительными в среде потребителей наркотического зелья. 
Себестоимость одной суточной дозы ацетилированного опия для одного 
наркопотребителя в кустарных условиях на территории нашей области в 
среднем составляет около 4470 тенге (в данную сумму входит стоимость 
двух бутылок растворителя «646» объемом 0,5 литра (по 360 тенге) и 5 
пакетов маковых семян общим весом 0,5 кг (по 750 тенге)). Из данного 
количества составляющих получается около 5 мл раствора 
ацетилированного или экстракционного опия, при этом стоимость же 
суточной дозы героина, по самым скромным подсчетам, в десять раз выше.  

Основной набор компонентов для производства ацетилированного и 
экстракционного опия в домашних условиях – это, кроме семян мака, 
различные марки растворителей («645», «646», «647»), ацетон, уксусная 
эссенция, пищевая сода, аммиак, димедрол, ацетилсалициловая кислота. 
Все реагенты берутся «на глазок», исходя из общих представлений о 
получении суррогата, поэтому получаемый из семян мака раствор, помимо 
наркотического продукта, содержит в себе огромное количество 
посторонних компонентов, не позволяющих проконтролировать его 
количественный и качественный состав. 

Однако экспертная практика при исследовании семян мака и 
содержащихся в них примесей показала, что несмотря на значительное 
количество методических рекомендаций, рассматривающих в качестве 
объектов наркотические средства, присутствующие в составе 
встречающихся в незаконном обороте семян растения мак, среди 
экспертов отсутствует единый подход к экспертной оценке данного 
объекта. С одной стороны, семена мака как продукт не опасен для 
человека, и контроль за семенами мака со стороны соответствующих 
государственных органов нужен только лишь в рамках действующего 
Национального стандарта, упомянутого выше. С другой стороны, семена 
мака, имеющие значительную степень засорения, становятся средством 
совершения преступлений на основе незаконного оборота наркотических 
средств.  

Следуя методическим рекомендациям, эксперт может сделать вывод, 
что представленные на исследования семена общей массой такой-то 
являются семенами растения рода Мак; данные семена мака (как пищевой 
продукт) наркотическим средством не являются, но содержат либо 
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примеси наркотического средства маковая солома, либо примеси 
наркотического средства опия, либо примеси как маковой соломы, так и 
опия в совокупности. 

Мы полагаем, что вывод о наличии указанных наркотических средств 
в семенах мака может быть сформулирован, если имеются видимые 
наслоения, а не выявленные при микроскопическом исследовании. Ведь в 
таком случае необходимо определить размеры (крупные, особо крупные) 
выявленных наркотических средств, что фактически невозможно, 
используя только аналитические весы. В крайнем случае, если речь не идет 
о представленных на исследование в совокупности с семенами мака 
растворами экстракционного или ацетилированного опия, которые можно 
рассчитать по массе сухого остатка, требуется определить содержание 
наркотически активных алкалоидов опия, таких как морфин, кодеин, 
тебаин.  

Противоречие заключается в том, что маковая солома, к примеру, 
обладает совокупностью таких признаков, среди которых обязательно 
наличие анатомических признаков растения мак: кусочки наружной и 
внутренней эпидермы коробочек мака, частей сосудистопроводящей 
системы, млечников, эпидермы листьев.  

Если речь идет о таком наркотическом средстве как опий, то следует 
учесть, что согласно определения Единой конвенции (1961 г.) и 
рекомендаций Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
опий – это свернувшийся сок опийного мака, полученный надрезанием или 
экстракцией из стеблей или семенных коробочек. Кроме того, необходимо 
учитывать и такие внешние признаки опия как характерный запах, цвет 
(преимущественно, коричневый), консистенция, форма.  

То есть, только на основе всей совокупности макро- и 
микропризнаков, можно сделать вывод о принадлежности объекта к 
частям растения мака или конкретного наркотического средства, из него 
получаемого. Поэтому выводы о наличии в качестве примесей в семенах 
мака таких наркотических средств, как маковая солома или опий, 
вызывают сомнение [8]. 

К сожалению, действующие в Республике Казахстан указанные выше 
Методические рекомендации и Методика судебно-экспертного 
исследования примесей маковой соломы и опия в семенах растений рода 
Мак (лат. Papа’ver), не устанавливают граничные условия, за пределами 
которых можно говорить о конкретном размере примесей наркотических 
средств в семенах мака: существуют объекты, которые содержат ничтожно 
малые количества наркотических средств, и в связи с вышесказанным, 
экспертное исследование наркотического средства растительного 
происхождения может основываться не только на приведенных 
рекомендациях. 

За экспертом всегда остается право самостоятельного принятия 
решения в зависимости от имеющегося сравнительного и приборного 
обеспечения. И при формулировании выводов в заключении эксперту 
следует учитывать следовое содержание наркотических средств в семенах 
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мака. Однако содержание этого понятия нигде не раскрывается, не 
разъясняется понятие следового количества. Микрообъект – это объект 
экспертного исследования, находящийся в микроколичестве, что требует 
для его обнаружения и исследования применения современных методов 
микроанализа. 

Профессор кафедры криминалистики МГУ им. М.В.Ломоносова, 
доктор юридических наук И.М.Комаров считает, что «при экспертной 
оценке такого объекта как семена пищевого мака вопросов в теории и 
практике значительно больше, чем ответов на них». Вольный подход в 
применении существующих методических рекомендаций может иметь 
серьезные правовые последствия, и в этих обстоятельствах «может быть 
минимизирован практический риск судебной ошибки в отношении 
граждан, тем или иным образом связанных с этим объектом» [9].  
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Реалії сучасного стану боротьби зі злочинністю висувають на порядок 

денний нові завдання щодо підвищення ефективності експертної роботи, 
зокрема: вдосконалення правового регулювання, розширення кола 
вирішуваних експертних завдань, підвищення достовірності та 
обґрунтованості експертних висновків, удосконалення методології 
судово-експертних досліджень а також розробки експертних методик 
відповідно до міжнародних стандартів. 

Судово-експертна діяльність, як і будь-яка інша процесуальна правова 
діяльність суттєво торкається прав і законних інтересів осіб, які беруть у 
ній участь. Зазначена діяльність може бути джерелом підвищеної 
небезпеки для індивідуума і суспільства в цілому, якщо вона не базується 
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на демократичних і гуманних принципах, або якщо ці принципи 
проголошені, але не дотримуються. 

Принцип (фр. princeps, лат. principium – першооснова) – основне 
вихідне положення будь-якої теорії, вчення [1, с.279]. 

Під принципами судово-експертної діяльності слід розуміти загальні 
керівні, вихідні положення, що визначають найбільш суттєві сторони цієї 
діяльності, зміст всіх видів судової експертизи, процесуальний статус 
учасників судово-експертної діяльності, які забезпечують досягнення 
судово-експертної діяльності.  

Сучасна концепція організації судово-експертної діяльності, взявши 
за основу конституційне положення про те, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою 
цінністю (ст.3 Конституції України) [2], в якості принципів судово-
експертної діяльності висуває законність, незалежність, об’єктивність і 
повноту дослідження [3], що проводяться з використанням сучасних 
досягнень науки і техніки.  

Дані принципи були законодавчо закріплені в статті 3 Закону України 
«Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року, в якому передбачений 
механізм їх реалізації. 

Перелік принципів судово-експертної діяльності вичерпний і 
складається «всього» із чотирьох принципів. Чи не замало їх на перший 
погляд? Адже, наприклад, Закон Республіки Молдова «О судебной 
экспертизе и статусе судебного експерта» від 25.04.2016 р. в статті 4 
передбачає, що судова експертиза проводиться відповідно до принципів 
законності, дотримання прав і свобод особистості, незалежності експерта, 
об’єктивності і повноти досліджень, конфіденційності, неупередженості 
та справедливості [4].  

Якщо торкнутися кримінально-процесуальної діяльності, то в статті 7 
Кримінального процесуального кодексу України [5] йдеться про 22 засади 
(принципи) кримінального провадження. При цьому, серед вчених і 
практиків до сих пір точаться дебати, що й ця кількість принципів не є 
остаточною. 

Разом з тим, деякі науковці мають з цього приводу зовсім діаметральні 
точки зору. Так, І.В. Пиріг взагалі вважає, що ст. 3 Закону України “Про 
судову експертизу” непотрібна [6]. 

В основі принципів судово-експертної діяльності лежать положення 
міжнародно-правових актів, що визначають стандарти в галузі прав людини 
(Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права, Європейської конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод та ін.), положення Конституції України, 
процесуальних кодексів, інших законів та нормативно-правових актів.  

Тому на нашу думку, законодавець поступив правильно і виважено, 
«обмежившись» переліком саме тих принципів, що знайшли своє 
відображення у статті 3 Закону України «Про судову експертизу». 

Варто зазначити, що всі принципи нерозривно пов’язані між собою в 
рамках цілісної системи, де порушення будь-якого принципу призводить 
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зазвичай до порушення інших принципів і тим самим до порушення 
законності при проведенні експертного дослідження в цілому. Тому 
недотримання хоча б одного з принципів судово-експертної діяльності 
тягне за собою скасування прийнятих у справі рішень.  

Варто зазначити, що в системі принципів судово-експертної 
діяльності важливе значення має об’єктивність і повнота дослідження. 

На нашу думку об’єктивність означає, що експерт проводить 
дослідження об’єктивно, на суворо науковій і практичній основі і в межах 
відповідної спеціальності. 

Ми погоджуємось із В. Г. Гончаренком, який вважає, що об’єктивність 
експертного дослідження полягає в тому, що експерт під час проведення 
дослідження не пов’язаний з версією сторони, що призначила експертизу. 
Він установлює за допомогою спеціальних знань усі обставини справи в 
межах інформації, яку містять досліджувані ним об’єкти [7, 9]. 

Повнота дослідження передбачає, що дослідженню в рівній мірі 
будуть піддані всі представлені на експертизу матеріали, застосовані 
кілька методів дослідження, а також перевірені всі можливі експертні 
версії.  

Щодо повноти дослідження, то Н.І.Клименко слушно пов’язує її із 
необхідністю вирішення питань, поставлених експерту та дослідженням 
усіх об’єктів, поданих на експертизу в повному обсязі з використанням 
усіх наявних, рекомендованих для практичного застосування методик 
експертного дослідження [8, 70−71]. 

Таким чином, проаналізувавши погляди науковців слід зазначити , що 
об’єктивність і повнота дослідження займають вагоме місце в системі 
принципів судово-експертної діяльності, і їх вивчення являє собою 
перспективний напрям для подальших наукових розробок. 
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ПРО ПРОБЛЕМИ НАУЧНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ПРАКТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Аннотация. В статье авторы затрагивают проблемы научно-методического 

обеспечения экспертной практики в условиях современного судопроизводства, на 
примерах из судебно-экспертной деятельности Республики Молдова 1991-2019гг. 
Выясняют проблемы научно-методического обеспечения экспертной практики и 
их влияние на судебный процесс в целом. Акцент в работе поставлен на 
необходимость пересмотра подходов к данному вопросу на примере производства 
почерковедческих экспертиз в условиях Республики Молдова и Румынии, 
который, по мнению авторов, может быть аналогичен и в Украине и других 
странах, ввиду особенностей развития геополитических условий последних лет.  
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обеспечение, почерковедческие экспертизы. 

 
Аnnotation. In the article, the authors touch upon the problems of scientific and 

methodological support of expert practice in the conditions of modern legal proceedings, 
using examples from the forensic expert activity of the Republic of Moldova from 1991-
2019. 

Find out the problems of scientific and methodological support of expert practice 
and their impact on the judicial process as a whole. The emphasis in the work is put on 
the need to revise approaches to this issue by the example of the production of 
handwriting examinations in the conditions of the Republic of Moldova and Romania, 
which, according to the authors, can be similar in Ukraine, due to the peculiarities of the 
development of geopolitical conditions in recent years. 

Key words: forensic practice, scientific and methodological support, handwriting 
expertise. 

 
Анотація. У статті автори зачіпають проблеми науково-методичного 

забезпечення експертної практики в умовах сучасного судочинства, на прикладах 
з судово-експертної діяльності Республіки Молдова 1991-2019гг. З’ясовують 
проблеми науково-методичного забезпечення експертної практики і їх вплив на 
судовий процес в цілому. Акцент у роботі поставлено на необхідність перегляду 
підходів до даного питання на прикладі виробництва почерковедческих експертиз 
в умовах Республіки Молдова та Румунії, який, на думку авторів, може бути 
аналогічний і в Україні і інших країнах, зважаючи на особливості розвитку 
геополітичних умов останніх років. 

Ключові слова: судово-експертна практика, науково-методичне забезпечення, 
почеркознавські експертизи. 

 
Судя по практическому подходу к решению многих экспертных задач, 

которые ставятся правосудием в настоящее время, можем констатировать, 
что криминалистика и судебная экспертиза, как ведущие отрасли 
прикладных наук, обеспечивающих практику научно-техническими 
средствами и технологиями, оказались неподготовленными к столь резким 
изменениям своих ориентиров и перспектив. Общую атмосферу 
современной науки криминалистики лучше всего характеризуют 
проблемы, занимающие умы учёных криминалистов за последние 
десятилетия и нашедших отражение в многочисленных учебниках и 
конференциях криминалистов. В числе этих проблем ведущее место 
занимают проблемы методического обеспечения судебно-экспертной 
деятельности в соответствии с современными требованиями 
судопроизводства. Учёные криминалисты уже не могут довольствоваться 
умением стирать пыль веков с книжных полок, а должны пересмотреть те 
традиционные, в том числе методологические установки, если они 
противоречат современным информационно-технологическим функциям 
криминалистики. Так как одной из основных и доступных форм 
реализации научно-технического потенциала в процессе предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений, по-прежнему являются 
судебные экспертизы, область криминалистической техники, которые 
используя достижения науки и техники, обеспечивают создание 
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объективной доказательственной базы по расследуемым уголовным 
делам, следует разработать пути развития, соответствующие требованиям 
сегодняшнего дня [1, c. 259] . 

По многим направлениям судебная экспертиза на данный момент 
нуждается в серьёзных научных разработках для обеспечения судебно-
экспертной практики основополагающими научными положениям, в качестве 
инструментария повышения эффективности научных, в том числе 
криминалистических исследований, а также практики производства судебных 
экспертиз на основе современных научных данных, способствующих 
правильному решению поставленных судопроизводством задач [2, c. 3]. 

Необходимо отметить, что без научного анализа проблем по каждой 
экспертной специальности, относительно особенностей исследуемых объектов, 
как бы не старались «теоретики», невозможно осуществлять по-настоящему 
полезные рекомендательные научные положения по решению экспертных 
задач на современном этапе развития человеческих отношений. Так как 
меняются не только вопросы, которые ставятся судом и следствием перед 
экспертами, а также объекты исследования касаемо их традиционных 
признаков. Продемонстрируем это на примере почерковедческой экспертизы, 
специальность 4.01 «Изучение почерка и подписей» [5, c. 7].  

Представляется, что именно в сфере почерковедческой экспертизы не 
должно быть проблем (как писали, так и пишут, какая тут связь с 
геополитическими изменениями), но как показывает практика, имеется 
самая прямая связь.  

Те изменения, которые произошли в обществе на протяжении 
последних 26-29-ти лет в Молдове и Румынии, не миновали и почерк лиц, 
проживающих в этом пространстве. Следовательно, судебным экспертам 
при исследовании почерковых объектов, приходится встречаться уже не с 
теми объектами, по которым имеются проверенные научно-методические 
пособия, рекомендации, научные разработки, а с «измененными в корне» 
объектами исследования.  

Поясним. Население Молдовы в условиях Советского Союза (1945-
1991 гг.) обучалось письменности на основании славянской графики 
(кириллице), с 1991 г., обучение осуществляется на латинице. В Румынии 
все время обучение письму производилось только на базе латинской 
графики. Это подразумевает появление новых, еще не изученных 
особенностей в формировании писменно-двигательных навыков 
населения Молдовы, отличительных от традиционного (изученного в 
криминалистическом аспекте). Таким образом, в Молдове, с 1991г., 
письменные объекты, являющиеся объектами экспертного исследования 
можно условно разделить с точки зрения особенностей формирования 
письменно-двигательного навыка исполнителей, на три группы с 
соответствующим подгруппами: 

а) Почерк и подписи лиц, обученных и пишущих только славянской 
графикой (рожденные в СССР): 

1. Почерк и подписи лиц, пишущих славянской графикой (тексты на 
русском языке); 
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2. Почерк и подписи лиц, пишущих славянской графикой (тексты на 
русском языке и на румынском языке выполненные кириллицей); 

3. Почерк и подписи лиц, пишущие славянской графикой (тексты на 
румынском языке выполненные кириллицей). 

б) Почерк и подписи лиц, обученных письму на кириллице, но 
пишущих смешанной графикой (рожденные в СССР): 

1. Почерк и подписи лиц, пишущих славянской графикой (тексты на 
русском языке) и латиницей (тексты на румынском языке) – самоучки; 

2. Почерк и подписи лиц, пишущих смешанной славянской и 
латинской графикой (тексты на русском языке и на румынском языке 
выполняются вперемешку). 

с) Почерк и подписи лиц, обученных и пишущих на латинице 
(рожденные после 1983 г): 

1. Почерк и подписи лиц, пишущих латиницей (тексты на 
румынском языке); 

2. Почерк и подписи лиц, пишущих латиницей (тексты на румынском 
языке). 

Ввиду того, что после 1991 г., процесс миграции жителей Молдовы в 
Румынию значительно возрос, румынским экспертам-почерковедам 
приходиться, так же, как и молдавским изучать и давать заключения по 
таким же новым с точки зрения особенностей формирования письменно-
двигательного навыка исполнителей, почерковым объектам. 

Так как существующие методические подходы к криминалисти-
ческому исследованию почерка и подписей, были рассчитаны на 
«традиционное письмо», не всегда им можно следовать в условиях 
современного письма.  

Анализ экспертной практики 1991-2019 гг относительно экспертных 
ошибок, допущенных экспертами (доказанных) при производстве 
почерковедческих экспертиз в Молдове [3, c.24], показывает правильность 
приведенных умозаключений в настоящей работе. 

Безусловно, такое положение дел, вызывает необходимость научных 
разработок именно в этом направлении, что и повлекло проведение 
совместных исследований молдавских и украинских (так как миграция 
молдавского населения в Украину имеет место быть) судебных экспертов- 
почерковедов по созданию методики исследования почерковых объектов, 
выполненных латиницей, с учетом приведенной выше их классификацией. 
Ведутся дискуссии о рассмотрении целесообразности проведения 
аналогичных работ по славянской графике с румынскими коллегами. 

Таким образом, анализируя судебно-экспертную практику по одной 
специальности в конкретных геополитических условиях, мы доказали 
необходимость нового подхода к научно-методическому обеспечению 
судебно-экспертной практики. В поддержку наших умозаключений, 
можно привести и работы наших коллег из Белоруссии по разработке 
нового справочника идентификационной значимости частных признаков 
почерка [4, c. 52]. 
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Анотація. У статті розглянуто використання мікрооб’єктів (мікрочастинок, 

мікрослідів речовин і матеріалів) в боротьбі зі злочинними проявами, досліджено 
судову мікрологію як пошуковий напрямок, що об’єднує знання про відмінності 
наукових галузей для комплексного вирішення завдань з вивчення частинок малих 
розмірів. Значення мікрооб’єктів як носіїв інформації неухильно підвищувався з 
розвитком хімічних, фізичних, біологічних та інших методів аналізу об’єктів малої 
маси. 

Ключові слова: мікрологія, мікросліди, мікрооб’єкти, мікрочастинки. 
 
Annotation. The article deals with the use of micro-objects (microparticles, micro-

traces of substances and materials) in the fight against criminal manifestations, 
investigates forensic micrology as a search direction that brings together knowledge 
about the differences of scientific industries for complex solving of small particle size 
problems. The value of micro-objects as carriers of information steadily increased with 
the development of chemical, physical, biological and other methods of analysis of 
objects of small mass. 

Key words: micrology, micro-traces, micro-objects, microparticles. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование микрообъектов 
(микрочастиц, микроследов веществ и материалов) в борьбе с преступными 
проявлениями, исследованы судебной микрологию как поисковый направление, 
объединяющее знания о различиях научных отраслей для комплексного решения 
задач по изучению частиц малых размеров. Значение микрообъектов как носителей 
информации неуклонно повышался с развитием химических, физических, 
биологических и других методов анализа объектов малой массы. 

Ключевые слова: микрология, микроследы, микрообъекты, микрочастицы. 
 
Широке практичне використання мікрооб’єктів (мікрочастинок, 

мікрослідів речовин і матеріалів) в боротьбі зі злочинними проявами привело 
до необхідності комплексного розгляду проблем, пов’язаних з цими об’єктами, 
в рамках нового напряму – судової мікрології.  

Судова мікрологія виникла як пошуковий напрямок, що об’єднує 
знання про відмінності наукових галузей для комплексного вирішення 
завдань з вивчення частинок малих розмірів, тобто напрям 
міждисциплінарного характеру з інтеграцією зусиль фахівців різного 
профілю (криміналістів, фахівців в області медицини, хімії, фізики, 
біології та ін.). Термін «судова мікологія» був запропонований в 1978 році 
[1] і набув широкого поширення. 

У розвитку мікрології простежуються характерні етапи, загальні для 
наукових напрямків [2, с. 69]. Відомо, що на початковому етапі розвитку 
нового наукового напрямку намічаються передумови для концентрації 
знань в даному напрямку, а можливість виділення напрямку визнається 
обмеженим колом фахівців. Другий етап відрізняється визнанням 
наукового напрямку, зростанням числа публікацій з його тематики. Третій 
етап характеризується переходом досягнень напрямку в сукупний фонд 
дисциплінарних знань. 

Сучасна судова мікрологія проходить третій етап розвитку. 
Положення, розроблені цим напрямком, включені в програми з 
криміналістики для навчання слідчих працівників; видані монографії, 
навчальні посібники, міжвідомчі інструкції та методичні рекомендації, 
захищений ряд дисертацій. Для практичних цілей складені алгоритми 
роботи з мікрооб’єктами. Все це дає підстави для включення в розділ 
криміналістики – криміналістичну техніку – нової галузі – 
криміналістичної мікрології [3, с.5]. У той же час міждисциплінарний 
пошуковий напрямок – судова мікрологія – зберігає своє значення в сфері 
комплексних наукових досліджень проблем застосування мікрооб’єктів. 

Поряд з найменуваннями «судова мікрологія», «криміналістична 
мікрологія» в літературі використовуються і інші близькі за змістом 
терміни – «робота з мікрооб’єктами» [4, с. 57], «судова мікрооб’єктологія» 
[5, с. 348], «мікротрасологія» [6, с. 46]. Оскільки всі ці найменування 
умовні і значення їх визначено авторами, немає потреби дискутувати про 
терміни. Відзначимо лише, що термін «мікротрасологія» видається 
невдалим, так як в традиційній трасології завжди досліджувалися 
мікротраси, мікрорельєф слідів, а вивчення субстанціональних 
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властивостей мікрочастинок, мікрослідів матеріалів і речовин, характерне 
для мікрології, трасології невластиво. 

У сферу вивчення судово-мікрологічного напрямку не слід включати запах 
(сліди запаху), хоча деякі автори відносять запах до мікрослідів. В силу 
специфічних особливостей запаху проблеми його дослідження і використання 
в криміналістичних цілях вивчаються в рамках пошукового спрямування, 
іменованого судовою одорологією або ольфактронікою. 

Отже, предметом вивчення криміналістичної мікрології є теоретичні 
основи та криміналістичні методи виявлення, фіксації, вилучення, засвідчення, 
дослідження і використання мікрочастинок речовин (матеріалів) і утворених 
ними мікрослідів в процесі дізнання, попереднього розслідування і судового 
розгляду кримінальних справ. 

У літературі висловлювалися побоювання, що формування нового 
напряму, пов’язаного з використанням мікрооб’єктів, призведе на практиці до 
неправильної інформаційної оцінці цих об’єктів, до ізольованого їх вивчення, 
неправильній тактиці виявлення та вилучення, до неможливості системного 
аналізу при експертному дослідженні. Ці побоювання не підтвердилися. 
Розвиток мікрології в наступні роки призвело до появи нових науково 
обґрунтованих методик роботи з мікрооб’єктами на місці події з урахуванням 
обстановки події, до розробки всебічних експертних досліджень, зокрема до 
вирішення завдань встановлення факту контактних взаємодій. Концентрація 
наукових досліджень в рамках того чи іншого напрямку галузі завжди 
допомагає знайти оптимальні рішення, піднімає рівень знань на вищий ступінь. 

Безпосереднім об’єктом вивчення криміналістичної мікрології є 
мікрочастинки, мікросліди речовин і матеріалів. 

У теорії і практиці використовуються поняття «мікрочастинки», 
«мікросліди», «мікрокількості речовин», «мікрооб’єкти» та ін., при цьому 
різними авторами вкладається в них різний зміст, тому необхідно визначити 
зміст, який надається цим термінам. 

У різних галузях науки існують власні трактування поняття 
«мікрооб’єкти», які розроблені з урахуванням специфіки предмета дослідження 
відповідної науки. Загальною етимологічним основою терміна є кількісний 
ознака «малий», тобто мова йде завжди про якісь малі об’єкти (тіла, 
компоненти, елементи та ін.). Однак саме поняття «малий» невизначено, тому 
його розглядають стосовно до обраної сфери додатка, конкретної галузі 
дослідження. У зв’язку з цим кількісні ознаки мікрооб’єктів в біології, фізиці, 
хімії та інших науках іноді абсолютно невідповідні. У хімії, наприклад, поняття 
мікрослідів, мікроелементів пов’язано з концентраційним вмістом домішок і не 
має нічого спільного з поняттям мікроелементів флори в біології та ін. У зв’язку 
з цим видається, що немає підстави переносити в область розслідування 
злочинів поняття «мікрочастинки» і «мікросліди» з природничо-наукових 
галузей знання. Зокрема, не можна визнати обґрунтованим штучне обмеження 
поняття «мікрочастинки» в криміналістичній мікрології матеріальними 
утвореннями, які можуть бути виявлені лише в результаті спеціальних 
досліджень (підхід, запозичений з деяких природних наук). При такому 
тлумаченні довелося б повністю усунути слідчих працівників від будь-яких дій 
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по виявленню і використанню мікрочастинок на початковій стадії 
розслідування. 

Не виправдали себе запропоновані в минулому поняття мікрочастинок з 
жорстко нормованими критеріями (розмір не більше 1 або 2 мм, не менше 0,1 
мм, вага до 1 мг), так як це вимагає проведення точних попередніх вимірювань. 
Крім того, для об’єктів, що виходять за встановлені норми, необхідно залучати 
додаткові визначення – «ультрамікрочастки», «мікрочастки», «мезооб’єкти», 
«парамікрооб’єкти» та інші, що надмірно ускладнюють понятійний апарат. При 
визначенні даного поняття немає необхідності в абстрактному теоретизування. 

Практикою вироблено досить широке і просте визначення: під 
мікрочастинками розуміють різноманітні дрібні тіла, а також малі кількості 
речовин і матеріалів – невидимі або слабовидимі при нормальних умовах 
спостереження. Таким чином, малий розмір, складність виявлення при 
звичайних умовах (нормальний зір, звичайне освітлення) – ось основні ознаки, 
які відрізняють мікрочастинки від маси інших об’єктів, визначають специфіку 
роботи з ними. Наведене визначення не виключає, зрозуміло, використання при 
експертних дослідженнях спеціальних нормованих градацій проб речовини, 
мікропрепаратів. 

Невидимими є частинки, які при нормальних умовах (звичайне освітлення, 
нормальні суб’єктивні дані спостерігача) візуально не сприймаються. Іншими 
словами, в цьому випадку повністю відсутнє сигнал про їхню наявність, який 
візуально сприймається. Вони можуть бути невидимими внаслідок малих 
розмірів, що лежать за порогом гостроти зору людини, а також з-за малої їх 
відмінності по колірних і інших властивостях від навколишнього фону. 

Слабовидимі визнаються частки, факт наявності яких при звичайних 
умовах візуально може бути встановлений, але вивчення ознак без спеціальних 
технічних засобів і методів неможливо. В цьому випадку сприймається 
візуальний сигнал лише про наявність об’єкта, необхідна інформація про його 
властивості неозброєному зору недоступна. 

Поряд з поняттям «мікрочастки» в мікрології використовуються поняття 
«мікросліди» («мікросліди речовин», «мікросліди матеріалів») і «мікрооб’єкти». 
При з’ясуванні сутності цих понять і співвідношення їх з поняттям 
«мікрочастинки», очевидно, потрібно виходити із загального розуміння слідів у 
криміналістиці. Відомо, що в широкому криміналістичному сенсі сліди – це певні 
зміни в предметах і матеріальної обстановці, що відображають ознаки об’єктів і 
явищ, що викликали ці зміни. У цьому сенсі мікросліди – це зміни в матеріальних 
об’єктах, викликані присутністю мікрочастинок. По суті, кажучи про мікросліди, 
підкреслюють «слідове» значення мікрочастинок. Взаємозв’язок цих понять 
знайшла відображення у визначенні, сформульованому на Міжнародному 
симпозіумі по дослідженню мікрослідів: «Мікросліди – це слабовидимі або 
невидимі неозброєним оком частинки речовини, або ознаки фізичного впливу, які 
мають зв’язок з подією». На практиці в тих випадках, коли мікрочастинки 
розглядаються в сукупності з об’єктами-носіями, їх обґрунтовано називають 
мікрослідами (наприклад, нашарування фарби іменується мікросліди-
нашаруванням на інструменті; накладення волокна – мікросліди на бампері 
автомобіля). Якщо ж мікрочастинки ізольовані від носіїв і вивчаються окремо, 
називати їх «мікрослідами» немає підстав (наприклад, вилучену окремо 
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мікрочастинок у вигляді плівки лакофарбового покриття буде невірним надалі 
іменувати «мікросліди»). 

Крім понять мікрочастинок і мікрослідів в криміналістичній мікрології 
застосовується збірний термін «мікрооб’єкти», що об’єднує обидва розглянуті 
нами поняття як об’єкти вивчення даної галузі. 

Розглянуті поняття мікрочастинок, мікрослідів прийняті судовою 
медициною і отримали подальший спеціальний розвиток. 

 
Перелік посилань 

1. Вандер М. Б. Понятие и значение микрочастиц в криминалистике. 
Правоведение. 1978. № 8. С. 70-80. 

2. Дисциплинарность и взаимодействие наук. Москва, 1986. 280 с. 
3. Кириченко А. А. Основы криминалистической микрологии: автореф. дис. ... 

д-ра юрид. наук. Харьков, 1996. 18 с. 
4. Вандер М. Б., Маланъина Н. И. Работа с микрообъектами при расследовании 

преступлений. Саратов, 1995. 118 с. 
5. Кириченко А. А. Основы судебной микрообъектологии. Харьков, 1998. 1219 с. 
6. Грановский Г. Л. Криминалистическое понятие и классификация 

микрочастиц, особенности их исследования и использования в доказывании. 
Проблемы и практика трасологических и баллистических исследований. 1976. 
Вып. 17. С. 45-47. 

 
 

УДК 614.841.245 
Климась Руслан Володимирович 

 
начальник відділу досліджень і статистики пожеж 
електронна адреса: klymas_r@undicz.dsns.gov.ua 

 
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту 
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EMERGENCY MODES IN ELECTRICAL WIRING  

AS THE CAUSE OF FIRES 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ 

МЕЖДУ АВАРИЙНЫМИ РЕЖИМАМИ В ЕЛЕКТРОПРОВОДКЕ  
И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОЖАРОВ 

 
Анотація. Встановлення причинно-наслідкового зв’язку між аварійними 

режимами в електропроводці та моментом виникнення пожежі – є актуальною 
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задачею. На теперішній час використовуються методи та методичні рекомендації, 
що дозволяють, як прийнято вважати, встановлювати час виникнення аварійного 
режиму в електропроводці та його причетність до виникнення пожежі. В статті 
проаналізовано методичні матеріали по таким дослідженням, наведено протиріччя 
та недоліки, запропоновано критерії оцінювання результатів досліджень. 

Ключові слова: методичні рекомендації, методики, учбові посібники, коротке 
замикання, оплавлення провідників, пожежа. 

 

Annotation. The establishment of a causal relationship between emergency modes 
in electrical wiring and the moment of fire ignition is a pertinent one. At present, methods 
and methodological resources are used that allow, as is commonly believed, to determine 
the time of occurrence of the emergency mode in electrical wiring and its involvement in 
the occurrence of a fire. The article analyzes methodological resources for such studies, 
there are contradictions and shortcomings, criteria for evaluating research results are 
proposed. 

Key words: mehodical recommendations, methods, study guides, short circuit, 
melting of conductors, fire. 

 

Аннотация. Установление причинно-следственной связи между аварийными 
режимами в электропроводке и моментом возникновения пожара – актуальная 
задача. На сегодняшний момент используются методы и методические 
рекомендации, позволяющие, как принято считать, устанавливать время 
возникновения аварийного режима в электропроводке и его причастность к 
возникновению пожара. В статье проанализированы методические материалы по 
таким исследованиям, приведены противоречия и недостатки, предложены 
критерии оценивания результатов исследований. 

Ключевые слова: методические рекомендации, методики, учебные пособия, 
короткое замыкание, оплавление проводников, пожар. 

 

Статистичні дані про пожежі та їх наслідки в Україні за 
довгостроковий період свідчать, що впродовж останніх десяти років у 
державі зареєстровано понад 650 тис. пожеж, унаслідок яких загинуло 
близько 26 тис. людей, понад 15 тис. людей було травмовано [1, 2]. 
Відносна кількість пожеж, що виникають від електроприладів та 
електрообладнання, становить близько 17 %, причому в середньому 
щороку до виникнення 9 950 пожеж (≈ 70 % від пожеж електротехнічних 
виробів) причетні проводи та кабелі всіх видів електровиробів. Виходячи 
з цього, електрокабелі та проводи є одними з найбільш поширених речових 
доказів у справах про пожежі. 

Основним завданням дослідження фрагментів проводів і кабелів, що 
вилучаються з місця пожежі, є встановлення механізму й умов їх 
руйнування чи оплавлення з метою з’ясування причинно-наслідкового 
зв’язку між можливим аварійним режимом роботи електромережі та 
виникненням пожежі. Під час дослідження встановлюється одна з 
чотирьох основних причин руйнування струмопровідних жил 
(провідників): аварійний режим в електромережі (коротке замикання, 
перевантаження); зовнішній термічний вплив (пожежа); взаємодія 
різнорідних металів в умовах зовнішнього нагріву; вплив значних 
механічних навантажень на нагрітий чи холодний провідник (наприклад, 
при обваленні елементів будівельних конструкцій) [3]. 
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Найпоширенішим аварійним режимом в електромережі, що 
призводить до виникнення горіння, є коротке замикання, виникнення 
якого зумовлено довготривалою або неправильною експлуатацією 
електрообладнання, пошкодженням ізоляції проводів, перевантаженням в 
електромережі. Опрацювання версії виникнення пожежі, спричиненої 
коротким замиканням в електромережі, вимагає ретельного огляду місця 
ймовірного осередку пожежі, вилучення та маркування оплавлених 
провідників; огляду лінії до трансформаторної підстанції, визначення 
марок і стану апаратів захисту, проводів, їх вилучення у разі необхідності; 
складання фактичної схеми електромережі за її залишками, співставлення 
її з проектною документацією та свідченнями очевидців; розрахунку 
величини струму короткого замикання для точки, що відповідає 
місцезнаходженню осередку пожежі, для подальшого співставлення 
отриманої величини з параметрами пристроїв електрозахисту та 
характеристиками проводів і кабелів; встановлення первинності чи 
вторинності пошкоджень електропроводки, електроприладів і 
електрообладнання під час пожежі. У процесі відпрацювання версії про 
причетність короткого замикання до виникнення пожежі в будь-якому 
випадку розглядається питання про його первинність або вторинність [4]. 

Вперше дослідження з метою визначення причетності короткого 
замикання (далі – КЗ) в мідних провідниках до пожежі були зроблені в 
Німеччині В. Хагемайером і А. Шентагом та в Польщі Е. Гріглевскім [5, 
6], які в своїх роботах висловлювали думку, що час виникнення КЗ в 
мідному провіднику може бути встановлено по кількісному вмісту в ньому 
оксиду міді (Cu2O): якщо КЗ сталося в результаті руйнування його ізоляції 
від дії полум’я чи температур, що розвинулися на пожежі, тобто в 
атмосфері задимленій, а отже, бідної киснем, то в цьому випадку 
утворення оксиду міді в мідному провіднику малоймовірно; і навпаки, 
коли КЗ виникає в чистому, ще незадимленому середовищі, тобто коли 
воно є причиною виникнення пожежі, взаємодія кисню з міддю провідника 
найбільш ефективна. Різниця в ступені поглинання кисню міддю в цих 
двох випадках нібито й може бути критерієм оцінки причетності КЗ до 
виникнення пожежі. 

У 1973 році у роботі [6] повідомлялися результати дослідження можливості 
диференціації КЗ в електропроводках із мідними й алюмінієвими жилами на 
первинні та вторинний по відношенню до пожежі: для перевірки правильності 
висновків вищезазначених іноземних авторів були проведені дослідження по 
перепалюванню провідників струмом КЗ як у чистому, так і в задимленому 
середовищі. Експерименти проводилися в атмосфері зі зниженою кількістю 
кисню (15 %, 10 %, 5 %, 1 % об.), а також за наявності в ній вуглекислого газу 
(1,4 % і 7 % об.), що завжди має місце на пожежі. Результати показали, що Сu2О 
утворюється в провіднику не тільки в атмосфері з найменшою кількістю кисню 
(1 %), але і в атмосфері, що містить вуглекислий газ, причому в обох випадках 
кількість Сu2О, що утворювалася в мідному провіднику, деколи перевищувала 
її нормальний вміст (0,05 %), допустимий для «чистого», ще не нагрітого і не 
перепаленого мідного провідника. На думку авторів, утворення в оплавленні 
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оксиду міді більше норми, навіть в атмосфері з наявністю вуглекислого газу, 
очевидно відбувалося за рахунок кисню, що міститься у вуглекислому газі; в 
результаті – не було встановлено чіткої відмінності в кількісному вмісті Сu2О 
залежно від чистоти атмосфери, що оточує провідник. 

Відзначимо, що для розвитку пожежі вміст кисню в приміщенні, де 
вона виникла, має бути не менше 15 % від загального об’єму повітря. 
Отже, умови, що створювалися в експериментах [6], були менш сприятливі 
для утворення оксиду міді в провідниках порівняно з реальними умовами 
пожежі. Таким чином, думка, висловлена вищезазначеними іноземними 
авторами про можливість визначення первинності чи вторинності КЗ у 
мідних провідниках, оплавлених струмом КЗ, не підтвердилася! 

Дослідження щодо встановлення ознак, що дозволяють визначити 
причетність до пожеж аварійних режимів у проводах і кабелях, на теренах 
колишнього СРСР вперше були проведені у Всеросійському науково-
дослідному інституті протипожежної оборони МВС СРСР 
(далі – ВНДІПО). В 1971 році були підготовлені тимчасові методики по 
визначенню моменту КЗ у мідних і алюмінієвих проводах [7, 8], за 
результатами практичної апробації яких у 1980 році були опубліковані 
«Методы определения причастности к пожарам аварийных режимов в 
электротехнических устройствах» [9], в яких наведено 4 методичні вказівки 
по визначенню причетності до виникнення пожеж КЗ у проводах із мідними й 
алюмінієвими жилами та у лампах розжарювання. 

У методичних рекомендаціях [10] Всеросійського науково-дослідного 
інституту МВС СРСР (далі – ВНДІ), виданих у 1986 році, методи [9], були 
піддані критиці, зокрема, зазначалося, що в експертній практиці ВНДІ, за 
методикою [9] приблизно в 50 % експертиз не було можливим визначити 
момент виникнення КЗ; крім того, в ній не розглядаються граничні умови 
застосування методів дослідження й оцінки отриманих результатів. У 
вступі до методичних рекомендацій [10] відзначалося, що їх метою є 
створення комплексної методики дослідження мідних і алюмінієвих 
провідників зі слідами оплавлень і визначення моменту виникнення КЗ, а 
в розділі Загальні положення вказувалося, що викладена методика 
призначена для дослідження провідників і кабелів з мідними й 
алюмінієвими будь-якого перерізу, прокладених як відкрито, так і в 
трубах, металорукавах, коробах тощо. 

Критичний аналіз методичних рекомендацій [10] був приведений в роботах 
[11-12]. В них зазначається, що визначення первинного КЗ і вторинного КЗ, 
наведені в [10], що є базовими для диференціації їх ознак, помилкові; приведене 
твердження стосовно того, що якщо до елементного складу зон оплавлення 
мідних і алюмінієвих провідників додатково входять елементи, що містяться в 
ізоляції, то такі провідники були оплавлені при вторинному КЗ, є помилковим (в 
роботі [11] вказується, що умови експериментального моделювання по 
відмінності первинного КЗ і вторинного КЗ у методиках [6-10] не відповідали 
реальним умовам загоряння по відношенню до складу оточуючого провідник 
навколишнього середовища); у методичних рекомендаціях [10] відсутнє чітке 
формулювання сукупності ознак причетності до пожеж аварійних режимів у 
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мідних і алюмінієвих провідниках, а також докладне викладення методик, 
параметрів і результатів моделювання цих режимів, що дозволило б їх 
розробникам обґрунтувати обрану ними зазначену сукупність; не розглянуті 
граничні умови їх застосування та допустимі похибки отриманих результатів. 

У 2008 році вийшов друком збірник методичних рекомендацій [13], що 
містив методики інструментальних досліджень, рекомендовані до застосування 
під час дослідження пожеж і виконанні судових пожежно-технічних експертиз 
в судових експертних установах; в ньому також вказується, що методика 
дослідження оплавлень мідних провідників представлена в редакції попередніх 
публікацій [10, 14]. Таким чином, у збірнику не враховано зауваження по 
методичним матеріалам ВНДІ [11, 12], а також результати роботи [6]. Разом із 
тим відмічається, що методика може застосовуватися при дослідженні 
оплавлених проводів не тільки звичайної електромережі, а й однопровідної 
електромережі постійного струму автомобілів. 

Однак в 2012 році в доповіді на XXIV Міжнародній науково-
практичній конференції з проблем пожежної безпеки [15] автори збірника 
[13] самі ж констатували, що за довгий час практичного застосування 
методики у експертів накопичилася значна кількість питань, що 
потребують вирішення. Були випадки, коли результати дослідження не 
узгоджувалися з іншими відомими даними про пожежі. Методика [10] і 
[16] призначена лише для відкритої проводки, в той час як зазвичай 
використовується прокладка проводів у кабельних каналах, пластикових і 
металевих рукавах, а окремі диференційні ознаки суперечать один одному. 

Таким чином, методика експертного аналізу після пожежі оплавлень 
провідників, викладена в збірнику [13], спростована її ж авторами через 
4 роки після її публікації та використання в судово-експертній практиці. 
У 2015 році в Росії видано навчальний посібник [17], який, незважаючи на те, 
що це всього лише навчальний видання, експерти стали використовувати в 
судово-експертної практиці як методику, що неприпустимо. Треба зазначити, 
що й на теренах нашої країни експертні установи, видаючи методичні 
матеріали, не завжди розрізняють поняття методики та методичних 
рекомендацій – що є невірним. Звернемо увагу на те, що в багатьох методичних 
матеріалах по дослідженню причетності аварійних режимів в електричних 
провідниках до виникнення пожеж відзначається, що фізико-хімічні 
дослідження провідників виконують лише роль фрагмента, необхідного, але не 
достатнього для обґрунтованого вирішення питання в повному обсязі, в т.ч. 
інколи провідники з характерними оплавленнями можуть бути занесені на місце 
події спеціально, можуть бути пошкоджені в процесі гасіння пожежі чи при 
вмиканні електроживлення після пожежі. 

Тож експерту (фізику чи металознавцю) за результатами фізико-хімічних 
досліджень провідників на предмет встановлення первинності чи вторинності 
КЗ слід формулювати висновок лише про наявність тих чи інших ознак; потім 
отримані результати мають потрапляти до пожежно-технічного експерта, а не 
до слідчого. До думки стосовно того, що методика експертного аналізу 
оплавлених після пожежі провідників потребує вдосконалення після 
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проведення низки експериментальних досліджень і моделювання процесів в 
умовах реальної пожежі, доходять у своїй праці [18] І. Таубкін та О. Саклантій. 

В Україні в методичному посібнику [19] запропоновано встановлення 
причинно-наслідкового зв’язку між аварійним режимом в електромережі та 
виникненням пожежі здійснювати шляхом аналізу, узагальнення й оцінювання 
результатів досліджень усіх об’єктів за умови вирішення питання про місце 
розташування осередку пожежі, а також запропоновано відповідні критерії 
оцінювання, до яких належать: наявність ознак аварійного режиму; наявність 
пожежонебезпечних чинників аварійного режиму; співпадіння місця прояву 
чинника з осередком пожежі; можливість виникнення горіння від 
встановленого чинника; обґрунтоване виключення інших можливих джерел 
виникнення пожежі. Залежно від кількості встановлених експертним шляхом 
критеріїв можуть формулюватися висновки про причинно-наслідковий зв’язок 
між аварійним режимом в електромережі та виникненням пожежі, що можуть 
бути категоричними, ймовірними чи категорично-негативними. 

Таким чином, аналіз методичних матеріалів по встановленню причинно-
наслідкового зв’язку між аварійними режимами в електропроводці та виникненням 
пожеж свідчить про те, що вони недосконалі та потребують суттєвого 
доопрацювання, а використання окремих із них в судових пожежно-технічних 
експертизах – є недоцільним. Одним із перших кроків має стати перегляд 34-х 
методик за експертною спеціальністю 10.8 Дослідження обставин виникнення і 
поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки, внесених за 
1966÷2017 роки до «Реєстру методик проведення судових експертиз» Мін’юсту. 
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Розглянемо випадки, які стосуються дослідження ознак об’єктів 

промислової власності, які мають різне призначення та різний об’єм прав. 
Це знаки для товарів і послуг та промислові зразки, які представлені у 

вигляді етикеток для алкогольних напоїв та які, відповідно, містяться на 
пляшках для певного виду алкогольних напоїв.  

На сьогодні зростає кількість експертиз, при вирішенні поставлених 
питань яких необхідне порівняльне дослідження ознак об’єктів із різним 
обсягом правової охорони. 

Статею 492 ЦК України визначено: «Торговельною маркою може бути 
будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для 
вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією 
особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими 
особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, 
цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.» Відповідно ст. 1 
Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «знак – 
позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів 
і послуг інших осіб.»  

Згідно з п.2. ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг»: «Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або 
будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, 
зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні 
елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація 
таких позначень.» 

Пунктом 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» визначено: «Обсяг правової охорони, що надається, 
визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними 
до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією 
внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.  

Відповідно до ч.2 ст. 494 ЦК України: «Обсяг правової охорони 
торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням 
та переліком товарів і послуг.» 
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Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на промислові 
зразки»: «промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у 
галузі художнього конструювання».  

Частиною 2 ст.461 ЦК України визначено: «Об’єктом промислового 
зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які 
визначають зовнішній вигляд промислового виробу.» 

Таку ж норму містить п.2. ст. 5 Закону України «Про охорону прав на 
промислові зразки»: «Об’єктом промислового зразка може бути форма, 
малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній 
вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та 
ергономічних потреб.» 

Частиною 2 ст.462 ЦК України визначено: «Обсяг правової охорони, 
що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового 
зразка». 

Відповідно п. 6 ст.5 Закону України «Про охорону прав на промислові 
зразки»: «Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю 
суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні 
(зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з 
наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. 
Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах 
його опису.» 

Під час проведення дослідження виявляється, що виріб, виготовлений 
із застосуванням промислового зразка, можна віднести до визначеного 
класу товарів, для яких в тому числі, зареєстровано і протиставлений знак.  

При введені в господарський обіг такого виробу, який містить 
сукупність суттєвих ознак зареєстрованого промислового зразка та який 
відноситься до певного виду товару, вказаний виріб може бути 
використаний тільки у зв’язку із певним товаром і тільки визначеним 
способом на певному товарі, для якого або в тому числі, зареєстровано і 
протиставлений знак.  

При цьому промисловий зразок серед сукупності суттєвих ознак, які 
формують зоровий образ виробу, містить як суттєву ознаку зображення 
знаку для товарів і послуг або зображення, схоже настільки, що його 
можна сплутати із знаком, який належить іншому власнику. 

У даному випадку, виріб із використанням промислового зразка, 
введений в господарський обіг, починає виконувати функції засобу 
індивідуалізації виробника товару, як і протиставлений знак, що 
зареєстрований для таких самих та/або споріднених товарів або послуг, та 
є тотожним або схожим із позначенням, що входить до сукупності 
суттєвих ознак промислового зразка за патентом України. 

Тобто, етикетки (і промисловий зразок, і торговельна марка), можуть 
розглядатись в якості комбінованого позначення, утвореного з композиції 
словесних та зображувальних елементів; які фактично призначені для 
одного і того ж товару, одного і того ж кола споживачів; відбувається 
введення етикеток в господарський обіг як засобу індивідуалізації для 
споживачів алкогольних напоїв; при цьому у споживачів може виникнути 



250 

оманливе враження належності продукції з певними якостями певному 
виробнику. 

Така ситуація можлива, оскільки патент на промисловий зразок 
видається за результатами проведення формальної експертизи заявки на 
промисловий зразок без врахування відомостей про подані заявки на 
реєстрацію знаків для товарів і послуг та вже зареєстровані знаки для 
товарів і послуг; та, відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону 
прав на промислові зразки», під відповідальність його власника: «Патент 
видається під відповідальність його власника без гарантії чинності 
патенту.» 

Аналізуючи статті Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» та Закону України «Про охорону прав на промислові 
зразки», встановлено наступне.  

Частиною 4. ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» забороняється реєстрація як знаків позначень, які 
відтворюють «промислові зразки, права на які належать в Україні іншим 
особам».  

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» не містить 
відповідної норми, яка б забороняла реєстрацію промислових зразків, що 
містять серед сукупності суттєвих ознак зображення зареєстрованих 
знаків для товарів і послуг. 

Отже, промисловий зразок може бути зареєстрований незалежно від 
того, чи існує в Україні тотожний чи схожий знак для товарів і послуг. 

Виходить, що патент України на промисловий зразок виданий без 
порушень чинного законодавства, а власник знаку для товарів і послуг 
може захищатися в судовому порядку лише після того, як його права вже 
були порушені. 

У таких випадках можна застосувати декілька варіантів захисту прав 
власника знаку для товарів і послуг. Розглянемо їх детальніше. 

1. Визнання промислового зразка за патентом України таким, що не 
відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів 
справи.  

Художньо-конструкторське рішення вважається новим, якщо на 
території України або за її межами зовнішній вигляд відповідних виробів 
є невідомим на дату подання матеріалів заявки на промисловий зразок, або 
якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету. Тобто такого самого або 
подібного рішення немає серед описаних, зображених, заявлених або 
зареєстрованих об’єктів [7]. 

Для проведення порівняльного дослідження, надані матеріали повинні 
містити якісні зображення досліджуваних виробів, які б дали змогу 
визначити сукупність суттєвих ознак цих виробів, із чітким зазначенням 
дати публікації, відомості про участь у виставках із зазначеною датою 
участі; зображення плакатів, моделей, виробів із зазначеною датою 
публікації; опубліковані патентні документи тощо; тобто джерела 
інформації, з якими будь-яка особа може вільно ознайомитися від 
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документально підтвердженої дати, або про зміст яких її може бути 
законним шляхом повідомлено. 

Слід зазначити, що для спростування новизни промислового зразка, 
втіленого у виробі, необхідне використання саме всієї сукупності суттєвих 
ознак промислового зразка у одному виробі, а не однієї або декількох 
суттєвих ознак.  

На практиці такі ситуації, коли у виробах було використано сукупність 
суттєвих ознак промислового зразка і при цьому вся сукупність суттєвих 
ознак промислового зразка була відомою з матеріалів, що стали 
загальнодоступними в світі до дати подання матеріалів заявки або 
пріоритету промислового зразка, не є частими. 

Найчастіше у виробі виявляються використаними не всі суттєві ознаки 
промислового зразка. В такому випадку більш дієвим є інший варіант 
захисту. 

2. Визнання патенту України на промисловий зразок недійсним, 
враховуючи приписи ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на 
промислові зразки»: «видачі патенту внаслідок подання заявки з 
порушенням прав інших осіб». В даному випадку, прав власника 
торговельної марки. 

Ст. 495 ЦК України визначено у числі інших, такі майнові права на 
торговельну марку:  

«1) право на використання торговельної марки; 
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню 

торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом.» 
Пунктом 5. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» визначено такий перелік виключних прав, які надаються 
власнику свідоцтвом: «Свідоцтво надає його власнику виключне право 
забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не 
передбачено цим Законом:  

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;  
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з 

наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна 
ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;  

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у 
свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці 
позначення і знак можна сплутати;  

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і 
послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого 
використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи 
надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.»  

На практиці другий варіант застовується частіше від інших. 
І нарешті, ще один спосіб захисту порушених прав власника знаку для 

товарів і послуг, який передбачає залучення Антимонопольного комітету 
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шляхом подання заяви у територіальне відділення Антимонопольного 
комітету або до суду. 

3. Визнання використання промислового зразка недобросовісною 
конкуренцією на підставі п. 1 ч.3 ст. 10 bis Паризької конвенції про 
охорону промислової власності та ст. 4 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції». Пунктом 1 ч.3 ст. 10 bis Паризької конвенції 
про охорону промислової власності визначено дії, які підлягають забороні: 
«всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування 
відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної 
діяльності конкурента.» 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 
конкуренції»: «Неправомірним є використання імені, комерційного 
(фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і 
послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і 
періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта 
господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них 
позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до 
змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.» 

Таким чином, власник знаку для товарів і послуг, чий об’єкт створено 
та зареєстровано раніше, має декілька дієвих механізмів для відновлення 
своїх порушених прав при застосуванні іншого об’єкта – промислового 
зразка, який було створено та зареєстровано пізніше та який належить 
іншому власнику. 

 
Перелік посилань 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356) (із змінами та доповненнями).  

2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 
грудня 1993 р. N 3689-ХП введений в дію Постановою ВРУ N 3771-XII (3771-12 ) 
від 23.12.1993, ВВР, 1994, N 7, ст. 37 (із змінамита доповненнями). 

3. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 
№ 3688-ХІІ (із змінами і доповненнями). 

4. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164 (із змінами і доповненнями). 

5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 
1883 року. Набула чинності для України 25 грудня 1991 року//Зібрання чинних 
міжнародних договорів України: Офіційне видання. – Том 1: 1990 – 1991 рр. – 
Київ, 2000. 

6. Шестимиров А.А., Минаев А.А. Промышленные образцы: учебное пособие, 
Москва, 1996. 

7. Прохоров-Лукін Г.В., Андрєєва А.В., Мельник С.В. та ін. Звіт НДР «Методика 
судово-експертного дослідження промислових зразків– К., 2008. – 418 с. 

8. Кожарская И., Пейкришвили М. Соотношение правовой охраны 
промышленных образцов и знаков для товаров и услуг. Інтелектуальна власність. 
2003. №1. 

9. Данилюк О., О. Брагарник Ю. К. «Брагарник та Партнери» Торговельні 
марки і промислові зразки:війна чи симбіоз. Аптека № 923(2), 13.10.2014. 

 



253 

УДК 343.98 
Коваленко Артем Володимирович 

кандидат юридичних наук, 
старший викладач кафедри державно-правових дисциплін 

електронна адреса: new4or@gmail.com 
 

Луганський державний університет внутрішніх справ 
ім. Е О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк) 

 
ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗРОБЦІ 
НАУКОВИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО 

ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

USAGE OF SITUATIONAL APPROACH IN DEVELOPMENT OF 
SCIENTIFIC CRIMINALIST RECOMMENDATIONS ABOUT 

PROVING IN CRIMINAL PROCEEDING 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА ПРИ 
РАЗРАБОТЕ НАУЧНЫХ КРИМИНАЛИСИТЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАНИЯ В 
УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Анотація. Доповідь присвячена перспективам вдосконалення наукових 

криміналістичних рекомендацій із збирання, дослідження та використання доказів 
у кримінальному провадженні за рахунок поглибленого дослідження ситуаційної 
обумовленості кримінального процесуального доказування. Автор аналізує 
сучасний стан застосування здобутків криміналістичної ситуалогії у 
криміналістичних рекомендаціях та пропонує напрями подальшого наукового 
дослідження ситуаційної обумовленості збирання, дослідження та використання 
доказів у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: кримінальне провадження, доказування, слідча ситуація, 
ситуаційна обумовленість, наукові криміналістичні рекомендації. 

 
Annotation. The report is devoted to the prospects of improving scientific forensic 

recommendations on the collection, investigation and use of evidence in criminal 
proceedings through an in-depth study of the situational conditioning of criminal 
procedural proving. The author analyzes the current state of application of the forensic 
situatiology’s achievements in forensic recommendations and proposes directions for 
further scientific investigation of the situational conditionality of the collection, 
investigation and use of evidence in criminal proceedings. 

Key words: criminal proceeding, proving, investigative situation, situational 
conditionality, scientific forensic recommendations. 

 
Анотация. Доклад посвящен перспективам усовершенствования научных 

криминалистических рекомендаций по сбору, исследованию и использованию 
доказательств в уголовном производстве за счет углубленного изучения 
ситуационной обусловленности уголовного процессуального доказывания. Автор 
анализирует современное состояние применения достижений криминалис-
тической ситуалогии в криминалистических рекомендациях и предлагает 
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направления дальнейшего научного исследования ситуационной обусловленности 
сбора, исследования и использования доказательств в уголовном производстве.  

Ключевые слова: уголовное производство, доказывание, следственная 
ситуация, ситуационная обусловленность, научные криминалистические 
рекомендации. 

 

Прийняття будь яких процесуальних рішень, в тому числі щодо 
застосування тих чи інших техніко- та тактико-криміналістичних засобів 
збирання й дослідження доказів, зазвичай обумовлено обставинами, в яких 
приймається відповідне рішення. Сукупність таких обставин, зокрема уся 
інформація про кримінальне правопорушення, що наявна у слідства на 
конкретному етапі розслідування, та інші внутрішні та зовнішні фактори 
що впливають на розслідування, формують конкретну ситуацію у 
провадженні, яка і визначає модель поведінки слідчого. Наведене дає 
підстави говорити про ситуаційну обумовленість кримінально-
процесуального доказування, та визначає потребу у дослідженні її 
основних закономірностей вченими-криміналістами.  

Одним із основних завдань науки криміналістики є розроблення 
спрямованих на практику рекомендацій із оптимізації усіх етапів 
досудового розслідування. Відповідні рекомендації технічного, 
тактичного та методичного характеру виступають базою для навчальних 
дисциплін, що викладаються у закладах вищої освіти, та орієнтиром для 
практикуючих правоохоронців у кримінальному провадженні. Сьогодні в 
подібних наукових розробках активно застосовуються здобутки 
криміналістичної ситуалогії, втім питання ситуаційної обумовленості 
кримінального процесуального доказування ще не було висвітлено 
криміналістами на достатньому рівні та потребує подальшого 
дослідження. 

Не дивлячись на жвавий інтерес науковців-криміналістів та їх багатий 
досвід дослідження категорії «слідча ситуація», у наукових колах все ще 
точаться суперечки як про підходи до розуміння даного поняття, так і про 
місце названої категорії в системі криміналістики. Панівними сьогодні є 
вузький (або інформаційний) та широкий погляди на згадане поняття. 
Прихильники першого підходу вважають, що слідчу ситуацію, головним 
чином, визначає обсяг наявної у слідства на конкретному етапі досудового 
розслідування інформації про кримінальне правопорушення та особу 
злочинця. Прихильники другого підходу, до інформаційного критерію 
додають також інші зовнішні (об’єктивні) та внутрішні (суб’єктивні) 
чинники, які можуть впливати на процес розслідування. 

Найчастіше згадки про слідчу ситуацію можна зустріти у наукових 
працях з криміналістичної тактики та методики. В якості категорії тактики, 
слідча ситуація в першу чергу розглядається як засіб оптимізації процесу 
розслідування злочинів. Науковці розробляють тактичні рекомендації на 
основі систематизації та типізації ситуацій досудового розслідування та 
ситуацій тих чи інших слідчих (розшукових) дій. Видається, що для 
розробки тактичних рекомендацій більш зручним є широкий підхід до 
розуміння слідчої ситуації, адже у більшості таких рекомендацій окрім 
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інформаційної складової автори звертають увагу й на зовнішні, по 
відношенню до слідчого, фактори розслідування: доступність техніко-
криміналістичних засобів, поведінку інших учасників процесуальних дій, 
наявність протидії розслідуванню, тактичного ризику тощо.  

В криміналістичній методиці ситуаційний підхід сьогодні вважається 
ключовою передумовою розробки методичних рекомендацій з 
розслідування окремих видів злочину. До структури таких методик 
науковці в абсолютній більшості випадків включають інформаційні блоки, 
що присвячені типовим ситуаціям виявлення інформації про кримінальне 
правопорушення, типовим слідчим ситуаціям початкового етапу 
розслідування, типовим для визначених ситуацій версіям та орієнтовному 
алгоритму дій слідчого для вирішення таких ситуацій. Типізація ситуацій 
найчастіше здійснюється на основі інформаційного критерію, що дозволяє 
стверджувати про пріоритетність вузького розуміння слідчої ситуації для 
криміналістичної методики. 

Дещо рідше у спеціальній літературі загострюється увага на 
ситуаційній обумовленості використання уповноваженими особами 
техніко-криміналістичних способів та засобів збирання й дослідження 
доказів. На обрання спеціалістом, експертом чи слідчим відповідних 
засобів впливають види, особливості та кількість слідів злочину, які 
потрібно зафіксувати, а також зовнішні умови, як то якість освітлення, 
вологість повітря, швидкість вітру тощо. Із сукупністю названих факторів 
пов’язують поняття техніко-криміналістичної ситуації. 

Всі етапи кримінального провадження так чи інакше пов’язані із 
доказуванням. Учених-криміналістів в першу чергу цікавлять такі його 
стадії як збирання, дослідження та використання доказів. Усі названі 
операції із доказами є ситуаційно обумовленими, що сьогодні активно 
використовується вченими. При цьому, криміналістичні рекомендації 
технічного, тактичного та методичного характеру не можуть бути 
достатньо ефективними, якщо вони розроблюються та використовуються 
відокремлено одна від одної. Так, у кримінальному провадженні техніко-
криміналістичні засоби використовуються в ході реалізації тактики 
проведення слідчих (розшукових) дій, орієнтовний перелік та порядок 
проведення яких, у свою чергу, є предметом дослідження 
криміналістичної методики.  

Втім, сьогодні в криміналістичній літературі здебільшого розрізнено 
досліджуються закономірності доказування під час розслідування окремих 
видів злочинів, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій та у 
ході використання окремих засобів криміналістичної техніки. 
Результатами таких досліджень стають методичні, тактичні та технічні 
криміналістичні рекомендації відповідно.  

Подібні розробки мають узагальнюватися у монографічних працях 
більш комплексного характеру з урахуванням у таких роботах загальних 
закономірностей збирання, дослідження та використання доказів у 
кримінальному провадженні, зокрема їх ситуаційної обумовленості. Так, 
наприклад, може бути розроблена міжвидова або родова методика 
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розслідування злочинів, в рамках якої поглиблено досліджено особливості 
тактики проведення найбільш характерних слідчих (розшукових) дій, 
особливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування 
відповідних кримінальних правопорушень.  

Сучасні ж криміналістичні методики, як правило, надають лише 
орієнтовні рекомендації тактичного характеру, які, в свою чергу, містять 
фрагментарну інформацію про особливості застосування засобів 
криміналістичної техніки під час розслідування окремих видів злочину. У 
порівнянні з цим, описана нами модель криміналістичних рекомендацій 
має більш повно задовольнити потреби практики, зокрема в світлі 
набираючої оберти тенденції до спеціалізації слідчих. Крім того, такі 
комплексні дослідження сприятимуть системності та повноті навчальних 
матеріалів, які будуть створюватися на їх основі. 

З метою збереження внутрішньої логіки, розробки пропонованої нами 
моделі мають ґрунтуватися на типізації не лише слідчих ситуацій 
розслідування, а й ситуацій слідчих (розшукових) дій, техніко-
криміналістичних ситуацій, експертних ситуацій тощо та пропонувати 
алгоритми дій для їх вирішення. Видається, що створенню подібних праць 
має передувати фундаментальне наукове криміналістичне дослідження 
закономірностей ситуаційної обумовленості збирання, дослідження та 
використання доказів у кримінальному провадженні. 

Виходячи із цього, ситуаційна обумовленість та закономірності 
доказування у кримінальному провадженні становлять окремий науковий 
інтерес та потребують подальшого дослідження. Врахування таких 
закономірностей дозволить оптимізувати розроблювані вченими-
криміналістами рекомендації технічного, тактичного та методичного 
характеру, забезпечити їх актуальність і практичну спрямованість та 
сприятиме підвищенню якості таких рекомендацій у цілому. 
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ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ПОСЯГАНЬ НА ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА 

ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ, ЧЛЕНА ГРОМАДСЬКОГО 
ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І 

ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
АБО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

 
TYPICAL INVESTIGATIONAL SITUATIONS OF THE INITAL 

STAGE OF INVESTIGATION OF INFRINGEMANTS ON THE LIFE 
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS, MEMBERS OF COMMUNITY 

FORMATION FOR THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND 
STATE BORDER OR MILITARY PERSONNEL 

 
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ЖИЗНЬ РАБОТНИКА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНА ГРАЖДАНСКОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

 
Анотація. На підставі узагальнення матеріалів кримінальних проваджень за 

фактами посягань на життя працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону 
або військовослужбовця виділено типові слідчі ситуації початкового етапу 
розслідування злочинів, передбачених ст. 348 КК України. Запропоновано критерії 
типізації ситуацій, визначено основні напрямки розслідування та типові слідчі 
версії щодо кожної з них. 

Ключові слова: кримінальне провадження, слідчий, слідча ситуація, версія, 
працівник правоохоронного органу. 

 
Annotation. Тypical investigative situations of the initial stage of investigation of 

crimes under Art. 348 of the Criminal Code of Ukraine were distinguished on the basis 
of generalization of materials of criminal proceedings on the facts of infringement on the 
life of a law enforcement officer, a member of the public formation for the protection of 
public order and the state border, or a military official. The criteria for typing situations 
are proposed, the main directions of the investigation and the typical investigative 
versions for each of them are identified. 
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Key words: criminal proceedings, investigator, investigative situation, version, 
law enforcement officer. 

 
Аннотация. На основании обобщения материалов уголовных производств по 

фактам посягательств на жизнь работника правоохранительного органа, члена 
гражданского формирования по охране общественного порядка и государственной 
границы или военнослужащего выделено типичные следственные ситуации 
первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 348 УК 
Украины. Предложено критерии типизации ситуаций, определены основные 
направления расследования и типичные следственные версии относительно 
каждой их них. 

Ключевые слова: уголовное производство, следователь, следственная 
ситуация, версия, работник правоохранительного органа. 

 
Під час розслідування злочинів, передбачених ст. 348 КК України, у 

слідства в абсолютній більшості випадків наявні відомості про особу 
потерпілого, а відтак класифікація ситуацій розслідування посягань на 
життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця за цією підставою видається недоцільною. Натомість, 
інформаційний критерій типізації відповідних ситуацій має базуватися на 
обсязі даних про особу злочинця, яка наявна у слідства на початковому 
етапі розслідування. 

У 58,3 % випадків розслідування названих злочинів починалося із 
затримання злочинця під час вчинення злочину або за гарячими слідами 
(ситуація 1). Дана ситуація є найбільш сприятливою, адже у слідства 
наявні відомості про особу злочинця і основна задача слідчого полягає у 
доведенні її вини. У 41,7 % кримінальних проваджень злочинець не був 
затриманий під час, або після вчинення злочину (ситуація 2). Основним 
завданням органу досудового розслідування, при цьому, було 
встановлення особи злочинця, його розшук та затримання. Дану ситуацію 
можна вважати менш сприятливою. 

Крім того, потрібно враховувати можливість виникнення ситуацій, за 
яких злочинець гине в результаті необхідної оборони потерпілого, або під 
час затримання (наприклад, в результаті чинення ним опору), або якщо 
нападник за тих самих обставин зазнає ушкоджень, які перешкоджають 
його участі у кримінальному провадженні.  

Вважаємо, що за об’ємом наявної у слідства інформації про злочинця та за 
можливостями її отримання, наведені ситуації варто поділити на підситуації та 
запропонувати основні напрямки розслідування для кожної з них.  

Таким чином, аналіз судової та слідчої практики розслідування 
посягань на життя працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовця показав, що найбільш типовими для 
початкового етапу таких проваджень ситуаціями є: 

Ситуація 1.1. Злочинця затримано під час вчинення злочину або за 
гарячими слідами – 58,3 %. Це найбільш сприятлива з розглянутих нами 
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ситуацій з точки зору наявної інформації про особу злочинця та подію злочину. 
У слідства наявні відомості про особу злочинця, особу потерпілого, способи, 
знаряддя вчинення посягання тощо. У даній ситуації слідчий протягом 72 годин 
має зібрати достатній обсяг доказів для повідомлення затриманому про підозру. 

Основними завданнями, при цьому, є доведення наявності 
спеціального мотиву – вчинення злочину у зв’язку із здійсненням 
потерпілим службової або професійної правоохоронної діяльності, 
перевірка наявності в затриманого спільників, збирання достатньої 
кількості доказів, що підтверджують його вину. 

В даній ситуації формулюються наступні типові версії:  
а) щодо події злочину: мало місце посягання на життя працівника 

правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; мав 
місце нещасний випадок; було вчинено інший злочин; мало місце 
інсценування;  

б) щодо особи злочинця: злочинець діяв один; злочинець діяв спільно 
з іншими особами; 

в) щодо мотиву нападу: злочин було вчинено у зв’язку із здійсненням 
потерпілим професійної або службової діяльності; злочин було вчинено з 
інших мотивів;  

г) щодо місця вчинення злочину: посягання було вчинено в місці 
виявлення трупа; тіло потерпілого було переміщено після заподіяння 
смерті. 

Ситуація 1.2. Злочинця було вбито під час затримання, або важко 
поранено, через що стан його здоров’я не дозволяє брати участь у 
кримінальному провадженні (0 %). Хоча нами й не було обліковано 
жодного випадку коли склалася дана ситуація, не можемо не відмітити її 
через специфічні завдання, які ставляться перед слідчими в даній ситуації. 
У слідства в наявності є труп нападника (іноді невпізнаний), або 
злочинець, який перебуває у лікарні без свідомості, а також потерпілий, 
відомості про якого частіше за все наявні. Первинною задачею 
розслідування у такій ситуації є встановлення особи померлого або важко 
пораненого нападника та перевірка версії про наявність у нього спільників. 
Також, слідчим потрібно довести, що померлою є саме та особа, яка 
вчинила напад на працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовця. Лише після перевірки всіх згаданих 
фактів кримінальне провадження може бути закрите в порядку п. 5 ч. 1 ст. 
284 КК України (помер підозрюваний, обвинувачений). 

Ситуація 2.1. Злочинця не затримано, наявні відомості про його особу 
(33,3 %). В даній ситуації в слідства наявні відомості про особу 
потерпілого, та деякі дані про особу злочинця, при цьому останнього не 
вдалося затримати. Такими даними можуть бути сліди, які прямо вказують 
на ту чи іншу особу, показання потерпілого чи очевидців злочину, 
відомості про те, з ким потерпілий контактував чи мав контактувати в час, 
коли було вчинено злочин, документи які загубив злочинець тощо. 
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Основними завданнями слідства в даній ситуації є встановлення особи 
злочинця, його розшук та затримання. 

Зокрема, нами було зафіксовано випадок, коли злочинець, 
намагаючись покинути місце вчинення посягання на життя працівника 
Національної поліції впустив свій паспорт. 

В названій ситуації найчастіше висуваються версії про особу 
злочинця, спосіб та засоби вчинення злочину, мотив нападника тощо. 

Ситуація 2.2. Злочинця не затримано, відсутні відомості про його 
особу (8,4 %). Дана ситуація є найменш сприятливою серед розглянутих 
нами. Основними завданнями слідства в такій ситуації будуть: розшук 
очевидців злочину, відшукання слідів, які могли б вказати на нападника, 
встановлення особи злочинця, його розшук та затримання. 

Підсумовуючи викладене слід зазначити, що розглянуті нами слідчі 
ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування посягань на 
життя працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 
військовослужбовця, є найтиповішими для кримінальних проваджень 
даного різновиду злочину. Звичайно наведений перелік не є вичерпним і 
не охоплює усього різноманіття можливих специфічних видів слідчих 
ситуацій, які можуть мати місце на практиці, однак їх виділення має 
допомогти слідчому у побудові правильного алгоритму своїх дій у 
конкретному кримінальному провадженні. 
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Анотація. Чинний в Україні порядок обчислення стажу роботи для 

встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам державних 
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спеціалізованих установ судових експертиз передбачає, що в стаж роботи 
експертів державних спеціалізованих установ судових експертиз включається час 
наукової роботи в інших науково-дослідних, наукових установах.  Таке 
формулювання викликає численні суперечки, неоднозначне трактування і, у 
кінцевому підсумку, не сприяє залученню висококваліфікованих кадрів, які 
працюють на посадах науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у 
систему державних спеціалізованих установ судових експертиз. Пропонується 
внести зміни до нормативного акту для однозначного трактування порядку 
обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років 
працівникам державних спеціалізованих установ судових експертиз: час науково-
педагогічної та наукової роботи. 

Ключові слова: судова експертиза, оплата праці, надбавка, науковий стаж. 
 
Annotation. Тhe procedure for calculating the length of service for established 

monthly allowance for seniority of employees of the public specialired institutions of 
judicial examinations, the current in Ukraine, provides that length of service of expert 
included time of scientific work in other research, scientific institutions. Such 
formulation causes a numerous controversy, ambiguous interpretation and, finally, does 
not promote involvement of highly qualified personnel which works at positions of 
scientific-pedagogical workers of institutions of the higher education in the system of the 
public specialized institutions of judicial examinations. It is proposed to amend the 
normative act to unambiguously interpret the procedure for calculating length of service 
to establish a monthly allowance for employees of state specialized institutions of judicial 
expertise: time of scientific-pedagogical and scientific work. 

Key words: forensic expertise, labor payment, surcharge, scientific experience. 
 
Аннотация. Действующий в Украине порядок исчисления стажа работы для 

установления ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам государственных 
специализированных учреждений судебных экспертиз предусматривает, что в 
стаж работы экспертов государственных специализированных учреждений 
судебных экспертиз включается время научной работы в других научно-
исследовательских, научных учреждениях. 

Такая формулировка вызывает многочисленные споры, неоднозначную 
трактовку и, в конечном итоге, не способствует привлечению 
высококвалифицированных кадров, которые работают на должностях научно-
педагогических работников заведений высшего образования в систему 
государственных специализированных учреждений судебных экспертиз.  

Предлагается внести изменения в нормативный акт для однозначной 
трактовки порядка исчисления стажа работы для установления ежемесячной 
надбавки за выслугу лет работникам государственных специализированных 
учреждений судебных экспертиз: время научно-педагогической и научной работы.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, оплата труда, надбавка, научный стаж. 
 
В настоящее время основным регламентом, определяющим порядок 

оплаты труда работников государственных специализированных учреждений 
судебных экспертиз в Украине, является Постановление Кабинета Министров 
Украины «Об условиях оплаты труда работников государственных 
специализированных учреждений судебных экспертиз» № 314 от 30.03.2011 
года. Этим нормативным актом ежемесячная надбавка за выслугу лет 
работникам, которые имеют квалификацию судебного эксперта в процентах к 
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должностному окладу с учетом надбавки за квалификационный класс 
судебного эксперта и в зависимости от стажа работы установлена в размере: 
более 3 лет – 10 %, более 5 лет – 15 %, более 10 лет – 20 %, более 15 лет – 25 %, 
более 20 лет – 30 %, более 25 лет – 40 % [1]. 

Также указанным Постановлением утвержден порядок исчисления 
стажа работы для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам государственных специализированных учреждений судебных 
экспертиз. Кроме иных, в стаж работы экспертов государственных 
специализированных учреждений судебных экспертиз включается время 
научной работы в других научно-исследовательских, научных 
учреждениях.  

Такая формулировка определения стажа работы «в иных научных 
учреждениях» вызывает многочисленные споры, неоднозначную 
трактовку и, в конечном итоге, не способствует привлечению 
высококвалифицированных кадров, которые работают на должностях 
научно-педагогических работников учреждений высшего образования 
(УВО), в систему государственных специализированных учреждений 
судебных экспертиз Украины.  

На наш взгляд, действующее законодательство, при его системном 
изучении, позволяет трактовать время работы на должностях научно-
педагогических работников ВУЗов, определенных в статье 55 Закона 
Украины «О высшем образовании», а именно: ректора, заместителя 
ректора, проректора, директора (начальника) института, его заместителей, 
декана (начальника) факультета, его заместителей, заведующего 
(начальника) кафедры, профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента как время научной работы, которое позволяет 
начислять ежемесячную надбавку за выслугу лет работникам, которые 
имеют квалификацию судебного эксперта в процентах к должностному 
окладу с учетом надбавки за квалификационный класс судебного эксперта 
и в зависимости от стажа работы, в соответствии с требованиями 
Постановления КМУ «Об условиях оплаты труда работников 
государственных специализированных учреждений судебных экспертиз». 

В пользу такого подхода свидетельствует норма статьи 53 Закона 
Украины «О высшем образовании», трактующая научных работников как 
лиц, которые по основному месту работу в соответствии с трудовым 
договором (контрактом) профессионально осуществляют научную, 
научно-техническую или научно-организационную деятельность и имеют 
соответствующую квалификацию независимо от наличия ученой степени 
и ученого звания [2].  

Согласно трактовки Закона Украины «О научной и научно-технической 
деятельности» № 848 от 26.11.2015 года научное (научно-исследовательское, 
научно-технологическое, научно-техническое, научно-практическое) 
учреждение – это юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, созданное в установленном законодательством 
порядке, для которого научная и (или) научно-техническая деятельность 
является основной (п.16 определений закона) [3].  
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Этот Закон трактует научную деятельность как интеллектуальную, 
творческую деятельность, направленную на получение новых знаний и 
(или) поиск способов их использования, основными видами которой 
являются фундаментальные и прикладные научные исследования.  

Научная (научно-техническая) работа – научные достижения и научно-
технические (экспериментальные) разработки, проведенные с целью 
получения научного, научно-технического (прикладного) результата. 
Основными видами научной (научно-технической) работы являются научно-
исследовательские, исследовательско-конструкторские, проектно-
конструкторские, исследовательско-технологические, технологические, 
изыскательские и проектно-изыскательские работы, изготовление 
исследовательских образцов или партий научно-технической продукции, а 
также иные работы, связанные с доведением новых научных и научно-
технических знаний до стадии практического использования.  

Научный работник (п.20 статьи 1 Закона) – ученый, который имеет 
высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня, в 
соответствии с трудовым договором (контрактом) профессионально 
проводит научную, научно-техническую, научно-организационную, 
научно-педагогическую деятельность и имеет соответствующею 
квалификацию независимо от наличия ученой степени и ученого звания, 
подтвержденную результатами аттестации в случаях, определенных 
законодательством. Научно-педагогический работник (п.25 статьи 1 
Закона) – ученый, который имеет высшее образование не ниже второго 
(магистерского) уровня, в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) в университете, академии, институте профессионально 
проводит педагогическую и научную или научно-педагогическую 
деятельности и имеет соответствующею квалификацию независимо от 
наличия ученой степени и ученого звания, подтвержденную результатами 
аттестации в случаях, определенных законодательством.  

Деятельность же научно-педагогических работников определяется 
Законом Украины «О высшем образовании» № 1556 от 01.07.2014 года. В 
частности, статья 65 этого закона определяет, что научная, научно-
техническая и инновационная деятельность в ВУЗах является 
неотъемлемой частью учебной деятельности, а ее проведение ВУЗами 
является обязательным. Субъектами же научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в ВУЗах являются научно-педагогические 
работники (статья 65 Закона). 

Пункт 7 статьи 1 определяет учреждение высшего образования 
(УВО) – отдельный вид учреждения, который является юридическим 
лицом частного или публичного права, действует согласно лицензии на 
проведение образовательной деятельности на определенных уровнях 
высшего образования, проводит научную, научно-техническую, 
инновационную и/или методическую деятельность, обеспечивает 
организацию учебного процесса и получение лицами высшего 
образования, последипломного образования с учетом их интересов и 
способностей.  
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Статья 32 Закона Украины «О научной и научно-технической 
деятельности» имеет отсылочную формулировку и определяет, что 
основные должности научно-педагогических работников университетов, 
академий, институтов определяются Законом Украины «О высшем 
образовании». 

Этим же законом, а именно статьей 35 определен стаж научной 
работы. Пункт 2 статьи 35 указывает на время работы на должностях 
научно-педагогических работников ВУЗов, определенных в Законе 
Украины «О высшем образовании». При этом указывается, что 
аспирантам, адьюнктам, докторантам, зачисленным по государственному 
заказу вместо заработной платы назначается стипендия в размере, 
определенном Кабинетом Министров Украины. В стаж научной работы 
зачисляется также: 

– время работы лиц, которые имеют научную степень по 
специальности в соответствии с группой специальности той отрасли 
науки, по которой присуждено научную степень с даты занятия должности 
по этой специальности; 

– время работы на должностях научно-преподавательского состава 
Национальной школы судей Украины; 

– время обучения в аспирантуре (докторские программы) третьего 
уровня высшего образования и научной работы по специальности за 
границей, при условии сохранения гражданства, оплаты страховых 
взносов согласно Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное социальное страхование» и перерыва между 
завершением обучения (работы) за границей и восстановлением обучения 
(работы) в Украине не более трех месяцев; 

– время научной стажировки, в том числе в иностранном научном 
учреждении (УВО), при условии оплаты страховых взносов согласно 
Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное 
социальное страхование» [4]. 

Таким образом, системный анализ действующего законодательства 
позволяет трактовать работу научно-педагогических работников согласно 
Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности», Закона 
Украины «О высшем образовании» как научную работу.  

Однако, формально следует внести изменения в формулировки 
Постановления Кабинета Министров Украины «Об условиях оплаты труда 
работников государственных специализированных учреждений судебных 
экспертиз» № 314 от 30.03.2011 года, а именно: время научно-
педагогической и научной работы, что будет способствовать большей 
привлекательности должностей старших научных работников, научных 
работников, экспертов научно-исследовательских институтов судебных 
экспертиз Министерства юстиции Украины для научно-педагогических 
кадров, которые работают на должностях, определенных ст. 55 Закона 
Украины «О высшем образовании», ст. 32 Закона Украины «О научной и 
научно-технической деятельности» и, при условии получения ними 
квалификации судебного эксперта, в зависимости от стажа работы иметь 
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право на надбавку по выслуге лет с учетом предыдущего стажа научно-
педагогической и научной работы.  
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Анотація. Переваги та перспективність формування цифрової економіки та 

суспільства на теперішній час визнані на державному рівні. Необхідність у 
створенні автоматичної інформаційної системи, яка стала б універсальним 
інструментом інтеграції наявних знань у сфері судової експертизи, автоматизації 
стандартних операцій та підвищення якості досліджень назріла вже давно. На 
теперішній час системи, яка б відповідала цим вимогам не створено. З метою 
уніфікації висновків експертів України пропонується створення централізованої 
інформаційної системи, доступ до якої буде здійснюватися за допомогою мережі 
Інтернет, з використанням персональних електронних ключів та актуальної на 
сьогодні системи баз даних – блокчейну. Розкрито механізм створення, наведені 
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приклади та описані позитивні результати від впровадження запропонованої 
системи. 

Ключові слова: судова експертиза, судовий експерт, висновок експерта, 
діджиталізація, база даних. 

 
Annotation. The benefits and perspectives of forming the digital economy and 

society are now recognized at the state level. The need for an automated information 
system that would become a universal tool for integrating forensic knowledge, 
automating standard operations and improving the quality of research has become urgent. 
The system that would meet these requirements has not been created yet. In order to unify 
the conclusions of the experts of Ukraine, it is proposed to create a centralized 
information system, which will be accessedthrough the Internet, using personal electronic 
keys and the current blockchain database system. The mechanism of creation has been 
revealed, examples have been given and positive results from the implementation of the 
proposed system have been revealed. 

Key words: forensic examination, forensic expert, expert opinion, digitization, 
database. 

 
Аннотация. Преимущество и перспективность формирования цифровой 

экономики и общества в настоящее время признаны на государственном уровне. 
Необходимость в создании автоматической информационной системы, которая 
стала бы универсальным инструментом интеграции имеющихся знаний в области 
судебной экспертизы, автоматизации стандартных операций и повышение 
качества исследований назрела уже давно. В настоящее время системы, 
соответствующей этим требованиям не создано. С целью унификации выводов 
экспертов Украины предлагается создание централизованной информационной 
системы, доступ к которой будет осуществляться с помощью сети Интернет, с 
использованием персональных электронных ключей и актуальной на сегодня 
системы баз данных – блокчейна. Раскрыт механизм создания, приведены примеры 
и описаны положительные результаты от внедрения предложенной системы. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебный эксперт, вывод эксперта, 
диджитализация, база данных. 

 
У 2018 році Кабінет Міністрів України прийняв концепцію розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та 
затвердив план заходів щодо її реалізації. Основною метою документа є 
реалізація ініціатив «Цифрового порядку денного України 2020» (цифрова 
стратегія) для усунення бар’єрів на шляху цифрової трансформації 
України 1. Впевнено продовжуючи напрямок країни до діджиталізації 
Кабінет міністрів у вересні 2019 року затвердив Положення про 
Міністерство цифрової трансформації України, 2, яке буде відповідати за 
формування та реалізацію державної політики в галузі цифровізації. 

Враховуючи сучасний напрямок розвитку діджиталізації всіх сфер у 
державі, вважаємо за доцільне підтримання курсу на діджиталізацію й 
впровадження ІТ-технологій у судово-експертній діяльності. 

Необхідність у створенні автоматичної інформаційної системи, яка 
стала б універсальним інструментом інтеграції наявних знань у сфері 
судової експертизи, автоматизації стандартних операцій та підвищення 
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якості досліджень, назріла вже давно. На теперішній час системи, яка б 
відповідала цим вимогам не створено. 

Використанню інформаційних систем під час проведення судової 
експертизи приділено чимало уваги в працях Р.С. Бєлкіна,  
М.С. Польового, О.Р. Россинської, М.В. Салтевського, Н.І. Клименко, 
 В.Г. Хахановського, П.Д. Біленчука, Л.Г. Еджубова, О.Р. Шляхова,  
Ю.О. Мілюкова та інших. Однак тема на сьогодні залишається дуже 
актуальною. 

Відповідно до законодавства України, в цивільному, господарському, 
адміністративному й кримінальному процесі висновок експерта повинен 
містити докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у 
результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання 3, 4, 5, 6. 

У більшості випадків об’єкти судових експертиз є типовими, аналоги 
яких вже досліджувалися та наявні типові способи їх досліджень та 
описання. Незважаючи на це, опис однотипних об’єктів та опис 
дослідження кожним експертом здійснюється по-різному, формулювання 
оцінки результатів та висновку експерта також відрізняються. В одних 
опис є більш детальним, у інших дуже скорочений. 

З метою уніфікації висновків експертів України пропонуємо 
створення централізованої інформаційної системи, доступ до якої буде 
здійснюватися за допомогою мережі Інтернет, з використанням 
персональних електронних ключів (аналог Єдиний реєстр досудових 
розслідувань) з використанням актуальної на сьогодні децентралізованої 
системи баз даних, заснованої на з’єднанні попередніх записів у захищені 
блоки інформації – блокчейну 7. 

Формалізація та уніфікація опису досліджень та результатів судових 
експертиз означає, що висновок у різних територіальних підрозділах за 
аналогічним об’єктом та аналогічними питаннями буде абсолютно 
ідентичним, а результати дослідження однаково обґрунтованими. 

Усі види досліджень (ідентифікаційні, класифікаційні і діагностичні) 
піддаються автоматизації, їх результати мають об’єктивний характер, що 
виключає вплив суб’єктивного фактору. Комп’ютерна техніка виконує 
дослідницькі процедури навіть краще, ніж експерт. Математичні методи і 
методи програмування, в основному, використовуються для створення 
різних систем накопичення, передачі, переробки даних на об’єктах 
експертного дослідження. Кожна експертна методика, заснована на 
використанні комп’ютера, орієнтована на дослідження різних об’єктів 8, 
с. 112-113. 

Були розроблені спеціалізована система підтримки судової експертизи 
«Еврика», інтерактивні системи гібридного інтелекту «Кортик», «Балекс», 
«Наркоекс». У цих системах діє єдиний принцип: експерт відповідає на 
питання, що задаються йому комп’ютером 8, с. 113. Однак, технології 
розвиваються, модернізуються та удосконалюються, з’являються нові.  

Враховуючи сучасні можливості діджиталізації, пропонуємо 
впровадження автоматизованої інформаційної системи, яка основана на 
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формалізації опису дослідження. Алгоритм роботи з інформаційною 
системою може бути наступним. 

1. Створити нове експертне провадження. Додати відомості: про 
ініціатора, про експерта, перелік наданих об’єктів, перелік питань 

2. Створити (додати) об’єкт. Кореневим елементом дерева об’єктів є 
упакування як самостійний об’єкт, після відкриття якого з’являються 
об’єкти дослідження. Складові елементи об’єктів у разі необхідності 
описуються як самостійні об’єкти, що знаходяться як дитячі елементи на 
дереві об’єктів Додати дії, які здійснюються над об’єктом 
(фотографування, вимірювання, експертний експеримент). 

2.1. Додати відомості про обладнання, яке використовувалося 
(штангенциркуль, кулевлавлювач, ваги тощо). 

2.2. Додати ознаки, які виявлені в результаті дослідження. 
2.3. Додати оцінки, які через обґрунтовані на ознаками. 
2.4. Додати (завантажити) необхідні ілюстрації. 
3. Повторити п. 2 необхідну кількість разів (дослідження усіх 

об’єктів та їх частин).  
Якщо деякі ознаки можуть бути оцінені кількісно в автоматичному 

режимі, методика дозволяє на цій підставі вирішити дане проміжне 
питання категорично і перейти до наступного етапу. Якщо ж відповідь не 
є однозначною, криміналістично значуща інформація виводиться на екран, 
і рішення приймає експерт на підставі свого внутрішнього переконання 
8, с. 113-114 

4. Додати відповіді на поставлені питання. 
5. Друк результатів за централізовано визначеним шаблоном (якщо 

не запроваджено електронний документообіг, технологію блокчейн). 
Дані зберігатимуться у реляційній базі даних (Oracle, Microsoft SQL, 

MySQL, PostgreSQL), для чого необхідне розгортання виділеного серверу 
з необхідною обчислювальними потужністю та пристроями зберігання 
даних. Найбільше місця потребує збереження ілюстрацій.  

Доступ до системи здійснюватиметься з персональних комп’ютерів за 
допомогою інтернет-браузерів (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 
Edge), з мобільних телефонів та планшетів – за допомогою спеціально 
розробленого додатку для систем Android та ІOS. Серверне програмне 
забезпечення можливо створити з використанням сучасних язиків 
програмування (C#, Python. JavaScript, PHP), а блокчейн дозволить 
безпечно поширювати або обробляти дані між кількома користувачами 
через мережу інтернет. Термін розробки системи, придатної до 
використання не перебільшує 6 місяців. 

Пропонуємо розглянути роль користувачів інформаційної системи 
експертного підрозділу з використанням блокчейну (див. ілюстрацію). 

Наведений приклад є найпростішим варіантом блокчейну судово-
експертної діяльності. Слід зазначити, що запропонована технологія 
дозволяє додавати необмежено кількість користувачів та блоків.  

Щоб інформацію всередині транзакцій (дій канцелярії, керівника та 
судового експерта) не можливо було підробити, кожна транзакція 
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підписується електронно-цифровим підписом. У кожного учасника 
системи повинен бути свій ключ, за допомогою якого лише він матиме 
доступ до свого блоку. 

 
Канцелярія 
експертного 
підрозділу: 
1ХХ5…DSW 
Дата та час: 18.10.2019 
11.22 
Хеш: SJOSA….67YG 

 
Список дій: 

Дата та час: 18.10.2019 
11.30 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: отримання 
документу, об’єктів 

 
 
 

Дата та час: 18.10.2019 
11.46 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: створення вхідного 
матеріалу (експертного 
провадження) 

 
 
 

 
 
 

Дата та час: 20.10.2019 
15.56 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: отримання 
експертизи для 
направлення ініціатору 
проведення  

Керівник 
структурного 
підрозділу експертної 
установи: 12Х…25Х 
Дата та час: 18.10.2019 
12.20 
Хеш: Х15Н…15ХХ

 
Список дій: 

Дата та час: 18.10.2019 
12.50 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: визначення 
виконавця 

 
 
 

 
 
 
 

Дата та час: 20.10.2019 
14.46 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: контроль за 
виконанням 

Дата та час: 20.10.2019 
12.40 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: надання дозволу для 
випуску експертизи 
(підпис супровідних 
документів тощо) 

Судовий експерт:
2Х…Х35Х 
Дата та час: 19.10.2019 
11.20 
Хеш: Х15…365ХХ 

 
Список дій: 

Дата та час: 18.10.2019 
14.30 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: внесення та 
редагування даних  

 
 
 

 
 
 

 
 

Дата та час: 19.10.2019 
11.46 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: виконання 
експертизи (відповідно 
до описаному вище 
алгоритму) 

Дата та час: 20.10.2019 
12.34 
Підпис: (ЕЦП): ХХХ 
Дія: передача висновку 
експерта до канцелярії 

Рис. Схематичне зображення інформаційної системи експертного підрозділу з 
використанням технології блокчейн 

 
Розвиваючи запропоноване нами оцифрування судово-експертної 

діяльності, слід акцентувати увагу на те, що до зазначеної інформаційної 
системи можна підключити слідчих, суддів, інших ініціаторів проведення 
експертизи, що дозволить їм отримувати висновки експертів за лічені 
хвилини після їх виконання. 
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У разі створення та впровадження автоматизованої інформаційної 
системи, яка основана на формалізації опису дослідження та блокчейну з 
використанням електронно-цифрового підпису, можливо отримати 
наступні позитивні результати. 

Зменшення витрат часу на виконання експертних проваджень, через 
те, що від 50 да 90% витрат часу складає оформлення у текстовому 
редакторі тексту висновку. 

Здійснення документообігу в експертних установах в електронному 
вигляді, економія на створенні паперових носіїв, оптимізація та 
прискорення внутрішніх процесів формування, перевірки та візування 
супровідної документації. 

Можливість спрощення роботи судових експертів, дослідження яких 
здебільшого здійснюється в польовому режимі (зокрема комплексне 
дослідження транспортних засобів) та використання мобільних пристроїв.  

Формалізація та уніфікація опису досліджень та результатів судових 
експертиз означає, що висновок у різних територіальних підрозділах за 
аналогічним об’єктом та аналогічними питаннями буде абсолютно 
ідентичним. 

Створення дієвого автоматизованого контролю якості висновків 
експертів, оскільки заповнення окремих атрибутів та дій дозволить 
зменшити кількість експертних помилок, пов’язаних з неповнотою опису 
або невиконанням необхідних дій з об’єктами. 

Контроль за процесом проведення судової експертизи в режимі 
реального часу дозволить керівнику бачити, якою саме експертизою 
займався судовий експерт у робочий час, адже всі результати необхідно 
вносити в інформаційну систему. 

Автоматичне формування звітності, отримання об’єктивних 
показників, буде здійснюватися за результатами запитів у базу даних. Це 
зменшить вплив суб’єктивного чинника, особливо щодо термінів 
досліджень, адже неможливо буде виставити відмітку про виконання 
судової експертизи без внесення інших відомостей про об’єкти та 
ілюстрацій до них. 

Отже, діджиталізація, на наш погляд, є важливим та незаперечним 
напрямком розвитку судово-експертної діяльності. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО ПОРОШКУ «ТРИФОЛІН» ДЛЯ 
ВИЯВЛЕННЯ СЛІДІВ РУК 

 
USE OF «TRIFOLIN» MAGNETIC POWDER FOR HAND TRACE 

DETECTION 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОРОШКА «ТРИФОЛИН» 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВ РУК 

 
Аннотація. Розглянуто можливості використання магнітного порошку 

«Трифолін», який застосовується в сільському господарстві, як магнітного 
дактилоскопічного порошку для проведення дактилоскопічних досліджень. 
Описані результати лабораторних досліджень, які вказують на можливість 
якісного проведення комплексних (молекулярно-генетичних та дактилоскопічних, 
імунологічних та дактилоскопічних) експертиз. 

Ключові слова: сліди рук, магнітні порошки, ідентифікація, папілярні лінії, 
папілярний узор, комплексні експертизи. 

 
Annotation.The possibility of using «Trifolin» magnetic powder, used in agriculture 

as a magnetic dactyloscopic powder for fingerprint investigation, is considered. The 
results of laboratory studies, which indicate the possibility of qualitative conducting of 
complex (molecular genetics and fingerprint, immunological and dactyloscopic) 
examinations, are described. 
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Key words: traces of hands, magnetic powders, identification, papillary lines, 
papillary pattern, complex examination. 

 
Анотация. Рассмотрены возможности использования магнитного порошка 

«Трифолин», который применяется в сельском хозяйстве, как магнитного 
дактилоскопического порошка для проведения дактилоскопических исследований. 
Описанные результаты лабораторных исследований, которые указывают на 
возможность качественного проведения комплексных (молекулярно-генетических 
и дактилоскопических, иммунологических и дактилоскопических) экспертиз. 

Ключевые слова: следы рук, магнитные порошки, идентификация, 
папиллярные линии, папиллярный узор, комплексные экспертизы. 

 
Розмаїття носіїв слідів рук, виявлених на місці події, зумовлює значну 

кількість засобів і методів їх виявлення.  
Криміналістикою розроблено досить багато різних способів обробки 

поверхонь, за допомогою яких можна виявляти сліди рук, а також 
прийомів, що дозволяють зробити сліди більш чіткими.  

Одним із поширених способів обробки поверхонь для виявлення 
невидимих та слабковидимих слідів рук є обробка їх порошками. Це 
найпростіший спосіб, який не потребує складної апаратури і може 
застосовуватись в любих умовах. Ефективність такого способу обробки 
визначається широким використанням сучасних порошків, як в чистому 
вигляді, так і в сумішах чи в поєднанні з іншими методами [1, с. 177].  

На сьогоднішній день дактилоскопічних порошків нараховується 
величезна кількість. Починаючи з 2000-х років деякі виробники активно 
розпочали виготовлення різноманітних дактилоскопічних порошків 
різних за кольором та властивостями (рожеві, жовті, коричневі, фіолетові, 
зелені, оранжеві, сріблясті, золотисті, бронзові тощо). Такі порошки 
зазвичай застосовуються в лабораторних умовах при обробці різних за 
кольором поверхонь, з метою контрастного виявлення потожирових слідів 
пальців чи долонь рук, причому не завжди якість виявлення залишається 
достатньою для подальшого їх дослідження.  

З метою пошуку нетрадиційних порошків, які можливо 
використовувати як дактилоскопічні з метою виявлення потожирових 
слідів рук, експертами Черкаського НДЕКЦ МВС проводились численні 
експерименти з магнітним порошком «Трифолін» ТУ 6-14-870-77. 

«Трифолін» [2, с. 187] – це однорідний порошок від темно-
коричневого до чорного кольору, який володіє магнітними властивостями 
та використовується в сільському господарстві, а саме для очищення 
насіння рапсу, конюшини, люцерни, льону та інших багаторічних 
кормових трав від насіння бур’янів та домішок. 

Порошок має магнітну здатність біля 95%, що підтверджується гарним 
триманням частинок порошку на магнітному пензлі, досить дрібної 
фракції (дрібнодисперсний) та не містить шкідливих речовин, що дозволяє 
вільно його застосовувати під час проведення досліджень. Порошок є 
достатньо доступним як стосовно цінової політики (близько 27-30 грн за 1 
кг), так і можливості придбання на території України. 



273 

Як відомо, на можливість виявлення папілярних узорів впливає 
природа речовини об’єкта, стан його поверхні, а також властивості 
порошку і спосіб обробки [1, с.177]. 

З метою встановлення необхідних якостей, порошком проводилась 
обробка потожирових слідів з різним ступенем давності залишення слідів (від 2 
годин до 15 діб) на різних поверхнях, включаючи скло, кераміку, глянцевий та 
матовий папір, поліетилен, пофарбований метал, лакована деревина тощо. 

Результати показали, що порошок гарно прилипає до потожирової 
речовини сліду, не фарбуючи загальний фон поверхні на якій розташовані 
сліди (див. рис. 1 – 4):  

Виявлені (забарвлені) сліди мають гарну контрастність, добре 
зберігають колір, чіткість деталей будови папілярного узору та мікроознак 
папілярних ліній (див. рис. 5), у тому числі й після їх копіюванні на 
відрізки прозорих липких стрічок чи дактилоскопічну плівку.  

Крім цього, порошком «Трифолін» можливо обробляти не лише 
невидимі чи слабковидимі потожирові сліди. Його можна застосовувати 
для обробки слідів рук, виявлених у результаті застосування 
ціанокрилового методу (див. рис. 6), а саме для підсилення контрастності 
сліду (особливо на світлих поверхнях) (див. рис. 7). 

 

 

Рис. 1. Сліди, виявлені на пластику Рис. 2. Сліди, виявлені на папері

Рис. 3. Слід, виявлений 
на керамічній плитці   

Рис. 4. Слід, 
виявлений на 

склі

Рис. 5. Відображення ознак 
мікрорельєфу папілярних 

ліній в сліді 
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Рис. 6. Слід, виявлений парами 
ціанокрилату

Рис. 7. Той же слід, для контрасту 
оброблений порошком «Трифолін»

 
При проведенні дактилоскопічних досліджень, в частині виявлення 

слідів рук на необроблених об’єктах, експерти в стінах дактилоскопічних 
лабораторій використовують різноманітні методи та способи.  

Однак, нерідко, ініціатори проведення досліджень забороняють 
експертам використовувати руйнуючі методи, у т.ч. й ті, які можуть 
знищити біологічні сліди, які необхідні для подальшого проведення 
імунологічних чи молекулярно-генетичних експертиз. Зазвичай такі 
випадки трапляються при роботі з речовими доказами, вилученими з місць 
скоєння особливо тяжких злочинів. 

Для вирішення питання про вплив порошку «Трифолін» на біологічну 
речовину кров’яних чи потожирових слідів рук, були проведені численні 
лабораторні випробування.  

Біологічні дослідження проводились методом визначення видової 
належності білка крові реакцією преципітації в агаровому гелі, методом 
визначення групової належності крові, а саме антигенів системи АВ0, 
реакцією абсорбції-елюції (РАЕ), методом тонкошарової хроматографії 
при визначенні наявності крові та методом визначення групової 
належності крові, а саме виявлення ізогемаглютинінів методом 
покривного скла (по Ляттесу) за системою АВ0.  

Молекулярно-генетичні дослідження проводились методом 
визначення кількісного та якісного аналізу ДНК з використанням 
реагентів для полімеризації ланцюгової реакції у реальному часі Quantifiler 
Human за допомогою приладу 7300 Real Time PSR з подальшим 
фрагментним аналізом STR-локусів з використанням набору реагентів для 
полімеразної ланцюгової реакції AmpFISTR Identifiler Plus на 
автоматичних аналізаторах 3130 Genetic Analizer (використовуючи 
обладнання відділу біологічних досліджень Миколаївського НДЕКЦ 
МВС) для проведення молекулярно-генетичного дослідження контактних 
слідів пальців рук із попереднім обробленням магнітним порошком 
«Трифолін». 
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За результатами усіх випробувань встановлено, що після обробки 
предметів магнітним порошком «Трифолін», у т.ч. забруднених кров’ю, 
можливо проводити позитивні біологічні та молекулярно-генетичні 
дослідження.  

Реалізація, розглянутих у зазначеній роботі моментів, має позитивно 
вплинути на проведення дактилоскопічних досліджень, особливо це 
стосується проведення комплексних (дактилоскопічних та молекулярно-
генетичних) досліджень. Адже на сьогодні, при роботі з об’єктами, які 
будуть в подальшому направлятись на молекулярно-генетичне 
дослідження, дозволяється використання лише порошків сажі чи окису 
цинку та розчину чотириокису рутенію. Такі застереження вже самі по собі 
є специфічними, оскільки немагнітні порошки не досить якісно 
зарекомендували себе при виявленні «давніх» слідів, а робота з розчином 
спричиняє руйнуючу дію на деякі об’єкти, такі як папір чи метал (викликає 
корозійну дію). 

Очевидно, дещо бентежить пряме сільськогосподарське призначення 
порошку «Трифолін». Однак тут слід згадати про деякі, не зовсім 
спеціальні криміналістичні порошки та їх суміші, які виправдано 
отримали назву «дактилоскопічні»: це насамперед форсункова сажа, 
графіт, окис цинку, тальк, суміш кристалічного йоду та крохмалю 
«Тканоль», суміші двоокису титану (титанове білило) та алюмінієвого 
порошку та багато інших. 

Вирішальним у визнанні магнітного порошку «Трифолін» як 
дактилоскопічного повинна бути саме відповідність тим якостям, які 
висуваються до дактилоскопічних порошків, а також його безпечність та 
доступність.  

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що магнітний порошок 
«Трифолін» можливо використовувати в якості дактилоскопічного 
темного дрібнодисперсного магнітного порошку. Підтверджується це як 
позитивними результатами лабораторних досліджень в частині якісного 
виявлення слідів рук та можливості подальшого молекулярно-генетичного 
дослідження слідів, оброблених порошком «Трифолін», так і доступною 
ціновою пропозицією. 
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ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Анотація. У статті проаналізовано стан нормативно-правової бази, яка 
регламентує проведення судової військової експертизи. 

Внесення змін до «Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів», яке затверджене наказом Міністерства юстиції 
України від 03.03.2015 № 301/5/5 і «Науково-методичні рекомендації з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у 
редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), дозволяє 
адаптувати нормативно-правову базу до сучасним загрозам, викликам, ризикам 
національної безпеки в військовій сфері, досягти євроатлантичних стандартів, 
необхідних для набуття членства в НАТО. 

Ключові слова: військова експертиза, військові експерти, військова сфера, 
військовослужбовці. 

 
Annotation. The article deals with the state of the regulatory framework regulating 

the conduct of forensic military expertise. 
Amendments to the «Regulation on expert-qualification commissions and 

certification of forensic experts», approved by the order of the Ministry of Justice of 
Ukraine dated 03.03.2015 No. 301/5/5 and «Scientific and methodological 
recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations and 
expert studies», approved by the order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 
08.10.1998 No. 53/5 (as amended by the order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 
December 26, 2012, No. 1950/5), it allows to adapt the legal and regulatory framework 
to modern threats, challenges, risks of national security in the military sphere, to achieve 
Euro-Atlantic standards required for NATO membership. 

Key words: military examination, military expert, military sphere, military man. 
 
Аннотация. В статье проанализировано состояние нормативно-правовой 

базы, регламентирующей проведение судебной военной экспертизы.  
Внесение изменений в «Положение о экспертно-квалификационные комиссии 

и аттестацию судебных экспертов», утвержденное приказом Министерства 
юстиции Украины от 03.03.2015 № 301/5/5 и «Научно-методические рекомендации 
по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных 
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исследований», утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 
08.10.1998 №53/5 (в редакции приказа Министерства юстиции Украины от 
26.12.2012 №1950/5), позволяет адаптировать нормативно-правовую базу к 
современным угрозам, вызовам, рискам национальной безопасности в военной 
сфере, достичь евроатлантических стандартов, необходимых для приобретения 
членства в НАТО. 

Ключевые слова: военная экспертиза, военные эксперты, военная сфера, 
военнослужащие. 

 
Чотири роки назад перед керівництвом КНДІСЕ встало питання, де 

фахівці будуть робити експертизи безпосередньо відносно наслідків 
військових дій. Хоча на той момент таких військових дій офіційно не було, 
була антитерористична операція, антитерористичний центр. Військових 
дій де-юре не було, але де-факто вони були. Тому в КНДІСЕ у 2015 році 
створили відділ військових досліджень (ВВД). Це було здійснено вперше 
в історії України. 

Як зазначив директор КНДІСЕ Рувін О.Г. кореспонденту видання 
«Журналіст», всі справи, які розслідує Головна військова прокуратура, або 
інші підрозділи ці експертизи виконують у новоствореному відділі 
військових досліджень КНДІСЕ, якому виповнилося чотири роки. 
Спеціалісти ВВД вже провели багато експертиз, які стосуються Збройних 
Сил України, Державної прикордонної служби, служби зовнішньої 
розвідки. Виконуючи зазначені експертизи, військові експерти оцінюють 
порядок виконання своїх обов’язків військовослужбовцями, відповідність 
законодавству військової сфери. 

Військовими експертами проведено багато експертиз, під час яких 
вони дослідили як приймались рішення командирами та начальниками, дії 
інших військовослужбовців. Серед резонансних справ, над якими 
працювали військові експерти це Балаклея, Ічня, Калинівка (вибухи на 
військовому арсеналі у Балаклеї, Харківська обл. у травні 2018 року, 
вибухи на військових складах у м. Ічня, Чернігівська обл. у жовтні 2018 
року, вибухи на військових складах у Калинівці, Вінницька обл. у вересні 
2017 року. 

Відділ військових досліджень КНДІСЕ займається не тільки 
дослідженнями відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам 
керівних документів (покладених обов’язків) але й встановленням 
обставин, які призвели до настання тяжких наслідків, загибелі людей, 
втрати озброєння, військової техніки, об’єктів державної власності та 
інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування 
військових формувань. 

ВВД займається дослідженнями як дій командирів, начальників 
відносно прийнятих рішень так і простих дій військовослужбовців. 
Військові експерти займаються не тільки питаннями вибухотехніки, але й 
діями самих військових, керівників служб озброєння, заступників 
Міністра оборони, начальника Генерального штабу по забезпеченню умов 
зберігання та експлуатації військового майна і техніки. Одним із таких 
резонансних випадків, крім вже згаданих вибухів на військових складах 
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це – інцидент з мінометом «Молот». Також, військові експерти 
займаються питаннями порушення правил безпеки при використанні зброї 
та навіть як ведуть себе військовослужбовці, нестатутні відношення з 
командирами і тому подібне.  

Однією з перших виконаних експертиз у ВВД стала експертиза 
Іловайської трагедії. Її проводила комісія у складі великої кількості різних 
спеціалістів, серед яких були три заступники Міністра оборони України ( 
в минулому), чотири начальники головних управлінь, представники 
науково-дослідних установ та інші військовослужбовці, які мають великий 
досвід в проведенні військових операцій та навіть представники засобів 
масової інформації. Це була комісійна комплексна експертиза, яка 
охоплювала товарознавчі, військові та економічні питання. 

Зараз ми проводимо новий вид досліджень – експертиза ракетно-
артилерійського озброєння. Такі експертизи не проводять у жодній країні 
світу – підвів підсумок директор КНДІСЕ. 

До 2015 року військові експертизи науково-дослідними установами 
судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – Мінюсту України) 
не проводилися. Зазначена експертиза була введена в дію наказом 
Міністерства юстиції України від 27.07.2015 № 1350/5 [1]. 

Предметом судової військової експертизи є встановлення судовим 
військовим експертом фактів (суджень про факти) по визначених слідчим 
або судом питаннях щодо порядку роботи (дій або бездіяльності) органів 
військового управління (командирів та начальників) Збройних Сил 
України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, 
правоохоронних органів спеціального призначення сектору безпеки і 
оборони, які виконують згідно чинного законодавства покладені на них 
службові обов’язки (посадові інструкції). 

Об’єктом є матеріальні носії доказової інформації, які зібрані й надані 
слідчим або судом на судову військову експертизу. 

Судові експертизи проводяться на підставі методик дослідження. 
Аналіз методичних матеріалів, внесених до Реєстру методик проведення 
судових експертиз та до Переліку науково-технічної і довідкової 
літератури, свідчить про недостатність в Україні методик щодо 
проведення військових експертиз (досліджень). 

З метою відпрацювання алгоритму дій судового військового експерта 
при виконанні експертного дослідження фахівцями Київського та 
Харківського НДІ судових експертиз Мінюсту України проводилися та 
проводяться науково-дослідні роботи (далі – НДР) з розробки відповідних 
методик у галузі військових знань.  

Згідно з рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи 
при Мінюсті України від 18.01.2019 пройшла державну реєстрацію та 
внесена до Реєстру методик проведення судових експертиз «Методика 
комплексного дослідження ракетно-артилерійського озброєння» 
(реєстраційний код 16.1.01). У 2019 році затверджені встановленим 
порядком акти приймання НДР «Розробка методики проведення судових 
військових експертиз, пов’язаних з рівнем обороноздатності Держави», 
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«Розробка методики проведення судових військових експертиз щодо оцінки 
дій посадових осіб (керівників, командирів, начальників) – суб’єктів 
боротьби з тероризмом, в ході антитерористичної операції» та 
рекомендовано на секції провести їх апробацію в науково-дослідних 
установах судових експертиз Мінюсту України. У 2020-2022 роках у рамках 
НДР «Розробка методики судово-експертних досліджень застосування 
артилерійських підрозділів», «Розробка методики судово-експертного 
дослідження роботи командирів (штабів) і військових формувань при 
підготовці та виконанні бойових (службово-бойових) завдань» та «Розробка 
методики встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб 
вимогам нормативно-правових документів з організації зберігання ракет і 
боєприпасів та інших засобів ураження на арсеналах, базах та складах», 
розробляються відповідні методики. 

Основними завдання військової експертизи є: 
встановлення обставин застосування та дій військових формувань; 
встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, 

загибелі людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки 
України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної гвардії України та інших представників міністерств і 
відомств, цивільного населення), втрати озброєння, військової техніки, 
об’єктів державної влади та інфраструктури, особистого майна громадян 
під час застосування військових формувань;  

встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб 
вимогам керівних документів (покладених обов’язків). 

Орієнтовний перелік питань, що вирішуються: 
Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності держави та 

боєздатності Збройних Сил України рішення про ліквідацію (розформування, 
скорочення) окремих родів військ, з’єднань, військових частин та підрозділів? 

Яким чином було організовано керівником (командиром, 
начальником) отримання інформації (її джерел) від міжвідомчих органів 
щодо обстановки у районі ведення бойових (спеціальних) дій? 

На яких посадових осіб (командирів, начальників) було покладено 
підготовку підрозділів, що залучалися до виконання бойових завдань, та 
здійснення контролю за їх готовністю та відповідність їх покладання 
вимогам керівних документів? 

Яким чином здійснювалося забезпечення бойових дій за видами 
забезпечення? Чи були складені плани забезпечення військ (сил) за видами 
забезпечення для угрупувань, що були задіяні до виконання поставленого 
завдання? 

Яким чином здійснювалося забезпечення підрозділів, які були 
визначені для виконання бойових завдань? 

Які нормативні (керівні) документи застосовувались при плануванні 
та організації бойових дій? 

Чи відповідали вимогам нормативних (керівних) документів, а також 
обстановці бойові документи (плани) за видами забезпечення частин та 
підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання? 
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Чи перебувають виявлені порушення у причинно-наслідковому 
зв’язку з настанням тяжких наслідків, які призвели до загибелі 
військовослужбовців (працівників) та інших осіб, втрати озброєння та 
військової техніки? Якщо так, то які саме та чиїми діями (бездіяльністю) 
вони спричинені? 

Які дії (бездіяльність) керівництва (командирів, начальників) 
призвели до потрапляння в оточення частин та підрозділів, які залучалися 
до виконання бойового завдання у районі ведення бойових дій? 

Яким чином та ким саме (керівниками, командирами, начальниками) 
визначалася можлива загроза оточення частин та підрозділів, які 
залучалися до виконання бойового завдання у районі ведення бойових дій? 

Які заходи вживалися з метою запобігання оточенню та виведенню з 
оточення частин та підрозділів, які були задіяні до виконання бойових 
завдань та потрапили в оточення? 

Яким чином була організована взаємодія у районі ведення бойових дій 
між підрозділами Служби безпеки України, Збройних Сил України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та 
іншими військовими формуваннями та державними органами влади? 

Яким чином було організовано вихід (прорив, відхід) частин 
підрозділів з оточення, хто саме здійснював забезпечення виходу 
(прориву, відходу) зазначених частин та підрозділів? 

Чи був виконаний передбачений нормативними актами порядок 
опрацювання, коригування та виконання бойових завдань? 

Чи відповідають нанесені графічні зображення на робочих картах 
командирів усіх рівнів поставленим завданням з ведення бойових дій 
(виконання бойових завдань)? 

Яким чином проводились фіксація участі у бойових діях (на усіх 
рівнях) та відображення щоденної звітності військових формувань перед 
керівництвом антитерористичної операції? 

Чи відповідали фактичні дії відповідних посадових осіб оперативній 
обстановці, що склалась на момент виконання бойового завдання? 

Дії (бездіяльність) яких посадових осіб, що здійснювали планування 
та проведення операції щодо розгрому незаконних збройних формувань 
(противника), перебувають у причинному зв’язку з настанням тяжких 
наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та 
інших осіб, втрати озброєння та військової техніки? 

Актуалізації нормативних актів, що регламентують проведення 
судових військових експертиз. 

Останнім часом до державних установ судової експертизи України 
надходять постанови (ухвали) про призначення експертиз, пов’язаних з 
дослідженням рівня обороноздатності держави, оцінки дій посадових осіб 
(керівників, командирів, начальників) – суб’єктів боротьби з тероризмом, 
в ході проведення антитерористичної та військової операцій, застосування 
та дій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів 
військових формувань сектору безпеки та оборони тощо. 
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Збройні Сили України набувають спроможностей щодо ефективного 
реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері, оборони 
України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і 
недоторканості, досягнення євроатлантичних стандартів та критеріїв, 
необхідних для набуття членства в НАТО. 

З’являються нові об’єкти дослідження та завдання при проведені 
військової судової експертизи, які вимагають більш фахової підготовки 
експертів та детального регламентування проведення судових військових 
експертиз.  

Внаслідок цього виникає необхідність удосконалення нормативно-
правової бази, внесення змін та доповнень до «Положення про експертно-
кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів», що затверджене 
наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5/5 [2] та 
«Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень» у IX розділ «Військова 
експертиза», які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 
08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 
від 27.07.2015 № 1350/5) [1]. 

Зокрема, в «Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів», виникає необхідність вид судових 
експертиз «Військова» (індекс експертних спеціальностей 16.1) виділити 
у два підвиди:  

1. Військові дослідження дій (бездіяльності) органів військового 
управління. 

2. Військові дослідження дій (бездіяльності) посадових осіб. 
Виникає об’єктивна необхідність внесення змін до розділу IX 

«Військова експертиза» «Науково-методичних рекомендацій з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» 
щодо визначення основних завдань військової експертизи та орієнтовного 
переліку питань, що вирішуються при проведенні судових військових 
експертиз. 

 
Перелік посилань 
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досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджена Наказом 
Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (Із змінами згідно з наказами 
Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012 (Зі змінами від 27.07.2015 
№ 1350/5, від 26.04.2017 № 1420, від 10.01.2019 № 83/5, від 22.02.2019 № 563/5). 

2. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових 
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Доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук 

України Михайло Якович Сегай був людиною надзвичайною і за своїми 
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здібностями, і за своєю працелюбністю, і за своєю людяністю. По собі він 
залишив творчий спадок і безліч учнів не тільки в Україні, але і далеко 
поза її межами. 

Зазвичай вчений може народити за своє життя одну, буває, дві 
глобальних теорії, які залишаються людству як неймовірні відкриття, що 
рухають людство уперед. Так, приміром, можна згадати Архімеда, 
Коперника, і навіть Ейнштейна. Але зустрічаються такі люди, які за своє 
життя народжують більше глобальних вчень. Це велика рідкість і велика 
праця. 

Дослідження наукової спадщини доктора юридичних наук, 
професора, академіка Академії правових наук України М.Я. Сегая 
призводять до виділення в його житті і науковій творчості декількох 
основних віх. 

1. Локальні відкриття у сфері криміналістики. Так, М.Я. Сегай брав 
участь у дослідженнях документів, трасологічних дослідженнях тощо, 
завжди намагаючись привнести в науку щось своє. Для прикладу можна 
навести публікації того часу [1, 2, 3.] 

2. Першу працю його життя: удосконалення теорії криміналістичної 
ідентифікації Сергія Михайловича Потапова. 

Михайлу Яковичу вдалося обґрунтувати положення цієї теорії. Крім 
того, у тому вигляді, в якому М.Я. Сегай її подав, вона майже без змін 
дожила до наших часів і є основними ґрунтовними теоретичними засадами 
виконання ідентифікаційних досліджень [4]. 

3. Захоплення науково-технічною революцією дало поштовх до 
створення М.Я. Сегаєм певної кількості статей щодо вдосконалення 
методології проведення судових експертиз. Він застосовував такі терміни 
як «судово-експертна технологія» та «стандартизація судової експертизи». 

4. Михайло Якович пише разом зі Стринжею В.К. книгу «Судова 
експертиза матеріальних слідів-відображень», де обґрунтовує вчення з 
філософії, а саме, з матеріалістичної діалектики. Він оперує такими 
поняттями, як «зв’язки взаємодії», не зовсім звичними для пересічного 
судового експерта і навіть особи, яка призначає судову експертизу, 
оскільки звичнішими для обігу є поняття «слід» і «об’єкт, який його 
залишив». М.Я. Сегай переконливо обґрунтовує, що, висловлюючись 
простою мовою, злочин і його обставини – це не просто сукупність слідів. 
Це – взаємодія всіх предметів, об’єктів у процесі скоєння злочину (явища), 
тобто об’єкт, явище і процес для дослідження судовим експертом – це всі 
зв’язки взаємодії між злочинцем і речовою обстановкою місця скоєння 
злочину. Таким чином М.Я. Сегай, зокрема, виділяв не лише «прямі 
зв’язки» (слід і об’єкт, що його залишив), але і «зустрічні» і «зворотні» 
зв’язки тощо. При умові, що це вчення буде продовжено наступними 
поколіннями, це може призвести до докорінної зміни способів 
дослідження речових доказів. 

5. Михайло Якович був членом авторського колективу по розробці 
проекту Закону України «Про судову експертизу», першого на теренах 
Радянського Союзу і першого в світі. Пізніше він став автором коментаря 
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до нього. Під час роботи над коментарем, він виявив у законі численні 
недоліки і мріяв про зміни закону, зокрема, на «Закон України про судово-
експертну діяльність», в нього сформувалися нові погляди на суб’єктів 
судово-експертної діяльності, принципи судово-експертної діяльності, 
зміст закону тощо. 

6. Наприкінці життя М.Я. Сегай працював над другою глобальною 
теорією свого життя: судовою експертологією. Він дав їй визначення, як 
сукупності дій різних суб’єктів права, не лише судово-експертних установ 
і судових експертів, але «юридичних і фізичних осіб». Він вкладав в неї 
поняття науки не лише про судову експертизу, але про судово-експертну 
діяльність взагалі, значно розширивши її межі. Він окреслив її предмет і 
метод, а також задав напрями подальших досліджень. Це дозволяє в 
майбутньому розвинути вчення, розкривши замислені Михайлом 
Яковичем поняття, принципи і методологію. 

 
Перелік посилань 

1. Сегай М. Я. Общеметодические проблемы криминалистического 
исследования изделий массового производства. Криминалистика и судебная 
экспертиза. Киев, 1979. Вып.18, с.18-25. 

2. Сегай М. Я. О системно-структурном подходе в разработке методик 
криминалистического исследования документов. / М. Я. Сегай // Рефераты 
докладов Всесоюзной научной конференции по проблемам совершенствования 
методик криминалистического исследования документов и пути повышения их 
роли в борьбе с хищениями государственного и общественного имущества. – 
Ташкент, 1974, с.84-87. 

3. Сегай М. Я., Бедрренко Т. М. Принципы тактики судебной экспертизы в 
гражданском судопроизводстве. / М. Я. Сегай, Т. М. Бедрренко // Криминалистика 
и судебная экспертиза. К., 1976, вып.12. С. 40-18 

4. Сегай М. Я. Методологія судової ідентифікації // дисертація на здобуття 
наукового ступеню доктора юридичних наук. К., 1971. 

5. Сегай М.Я., Форіс Ю.Б. Науково-практичний коментар до Закону України 
«Про судову експертизу». Експертизи у судовій практиці : наук.-практ. посіб. –  
2-вид., перероб. і доп. Київ, 2010. 400 с. С. 3-60. Українською мовою. 
URL http://revopravo.kiev.ua/Komentar-2010.html. 

6. Сегай М. Я., доктор юридических наук, профессор, академик Академии 
Правовых наук Украины. Судебная экспертология: объект, предмет, природа и 
система науки. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, Вип. 3. 
Харків, 2003. С. 25. URL: http://revopravo.kiev.ua/s1.html. 

7. Сегай М.Я., доктор юридических наук, профессор, академик Академии 
Правовых наук Украины. Судебная экспертология: концептуальные основы 
экспертной методологии Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 
Вип. 2: Збірник матеріалів між народ. наук.-практ. конф. Харків, 2002. 656 с. С. 36. 
URL: http://revopravo.kiev.ua/s2.html. 

 
  



285 

УДК 343.98 
Командиров Олексій Вікторович  

 
заслужений будівельник України, 

завідувач відділу  
досліджень проєктної документації та вартості будівельних робіт 

лабораторії інженерно-технічних видів досліджень 
електронна адреса: oleksii.komandyrov@kndise.gov.ua 

 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  

Міністерства юстиції України 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ АНАЛІЗІ ПРОЕКТНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 
FEATURES OF RESEARCH OF COMPLIANCE WITH THE 

REQUIREMENTS OF REGULATORY LEGAL ACTS OF UKRAINE 
IN PART OF FIRE SAFETY IN ANALYSIS OF PROJECT 

DOCUMENTATION AND BUILDING OBJECTS 
 

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ УКРАИНЫ В 

ЧАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 

Анотація. У зв’язку з активізацією в Україні перевірок протипожежного 
стану закладів освіти, охорони здоров’я, торгівельних та офісних центрів та 
ймовірним зростанням досліджень відповідності проектної документації та 
існуючих об’єктів вимогам нормативно-правових актів в частині пожежної 
безпеки, запропоновано узагальнений алгоритм дій для перевірки протипожежних 
вимог як запроектованих, так і існуючих будівельних об’єктів, що може бути 
використаний як судовими експертами при проведенні відповідних досліджень, 
так й контролюючими органами при здійсненні перевірки об’єктів. 

Ключові слова: судова експертиза, протипожежна безпека, безпека об’єктів 
будівництва. 

 
Annotation. Іn connection with activation in Ukraine of verifications of the fire-

prevention state of establishments of education, health protection, shopping and office 
centers and credible height of researches of accordance of project documentation and 
existent objects to the requirements of normatively-legal acts in part of fire safety, the 
generalized algorithm of actions offers for verification of fire-prevention requirements of 
the both projected and existent building objects, that can be used by both judicial experts 
during realization of corresponding researches and supervisory to the organs and during 
realization of verification of object. 

Key words: forensics, fire safety, safety of construction sites. 
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Аннотация. В связи с активизацией в Украине проверок противопожарного 
состояния учреждений образования, здравоохранения, торговых и офисных 
центров и вероятным ростом исследований соответствия проектной документации 
и существующих объектов требованиям нормативно-правовых актов в части 
пожарной безопасности, предложен обобщенный алгоритм действий для проверки 
противопожарных требований как запроектированных, так и существующих 
строительных объектов, который может быть использован как судебными 
экспертами при проведении соответствующих исследований, так и 
контролирующими органам и при осуществлении проверки объектов. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, противопожарная безопасность, 
безопасность объектов строительства. 

 
Реалії такі, що ситуація з пожежною безпекою в вітчизняних бізнес- і 

торгових центрах, закладах освіти та охорони здоров’я більш ніж 
жалюгідна. Причина – прибуток, заради якої забудовники і власники 
об’єктів готові йти на злочин, економлячи на безпеці людей [8]. 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій проведено 
перевірки торгівельно-розважальних закладів, загальноосвітніх та 
дошкільних дитячих закладів і закладів охорони здоров’я зі стаціонарним 
лікуванням. 

Серед типових порушень норм пожежної безпеки: 
- умисне заниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта 

будівництва; 
- відсутність розподілу на пожежні відсіки перегородками І типу; 
- відсутність системи протипожежного захисту; 
- використання горючих токсичних оздоблювальних матеріалів; 
- захаращення шляхів евакуації; 
- відсутність або несправність зовнішнього протипожежного 

водопостачання; 
- неналежний стан систем електропостачання; 
- відсутність первинних засобів пожежогасіння. 
Зважаючи на вищенаведене, перевірка дотримання вимог пожежної 

безпеки є одним з засадничих етапів як проведення досліджень проектної 
документації чи існуючих об’єктів на предмет дотримання вимог нормативно-
правових актів загалом, так і самостійного напрямку досліджень будівельно-
технічної експертизи, в т.ч. в межах адміністративного процесу. 

На сьогоднішній день, протипожежні вимоги регламентовані як 
загальними нормативно-правовими актами, зокрема «Правилами 
пожежної безпеки України», так і виключно нормативно правовими 
актами в галузі будівництва: ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів 
будівництва. Загальні вимоги». Окрім цього, для об’єктів, в залежності від 
функціонального призначення визначені вимоги пожежної безпеки у 
відповідних нормативно-правових актах (державних стандартах, 
державних будівельних нормах, галузевих будівельних нормах, відомчих 
будівельних нормах тощо) [1-7]. 

Для узагальнення та алгоритмізації дій судових експертів, 
пропонується схема перевірки відповідності проекту або існуючої будівлі 



287 

вимогам протипожежних норм, яка, по-перше, надасть алгоритм етапів 
перевірки по кожному показнику об’єкту, по-друге, унеможливить свідоме 
або ненавмисне нехтування окремими показниками при проведенні 
аналізу протипожежного стану, по-третє, скоротить час проведення 
дослідження. 

Пожежна безпека об’єкта складається з декількох факторів, які при 
відповідному дотриманні вимог захищають як безпесередньо людей, що 
знаходяться вна об’єкті, так й сам об’єкт. Зазначені фактори сгруповані у 
п’ять груп: містобудівні вимоги; системи сповіщення, сигналізації та 
боротьби з пожежею; об’ємно-планувальні рішення; інженерні мережі; 
конструктивні рішення.  

Кожен з наведених факторів в свою чергу складається зі згрупованих 
параметрів, які максимально повно уособлюють основні параметри, що 
підлягають контролю.  

Містобудівні вимоги розташування будівлі визначають як безпечне 
розташування будівлі для оточуючої забудови, так і регламентують 
безпеку самої будівлі від оточуючої забудови. Дотримання містобудівних 
вимог вцілому сприяє формуванню пожежобезпечної містобудівної 
ситуації в планувальній містобудівній одиниці. Для спрощення 
проведення дослідження основні містобудівні вимоги згруповані в п’ять 
груп. 

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

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

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

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

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, пропонується схема 
перевірки дотримання вимог пожежної безпеки проектної документації та 
існуючих будівель за формулою 5х5, що складається з перевірки п’яти 
засадничих факторів, що впливають на пожежну безпеку, кожен з яких в 
свою чергу також складається з п’яти основних факторів. Кожен з факторів 
перевіряться згідно відповідних нормативно-правових вимог, як по 
загальних вимогах пожежної безпеки, так і по спеціальних, в залежності 
від функціонального призначення будівлі. 

На думку автора, такий алгоритм проведення дослідження щодо 
дотримання вимог пожежної безпеки проектної документації та існуючих 
будівель повинен надати повну картину дотримання вимог пожежної 
безпеки при проектуванні, будівництві та контролі існуючих будівельних 
об’єктів, як при проведенні досліджень в судових експертизах, так й при 
контролі об’єктів будівництва. 
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СOMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR IN THE 

OPTIMIZATION OF MANAGERIAL ACTIVITY OF THE HEAD OF 
AN EXPERT INSTITUTION 

 
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР 

ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Анотація. У публікації розглядається проблема підвищення ефективності 

управлінської діяльності керівника експертної установи. Комунікативна 
компетентність представлена як структурний феномен, який містить такі складові: 
цінності, мотиви, соціально-психологічні стереотипи, знання, вміння, навички. 
Проаналізовано умови впливу комунікативної компетентності керівника на 
оптимізацію спілкування в управлінській діяльності. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, управлінська діяльність, 
спілкування, функція спілкування, структура комунікативної компетентності. 

 
Annotation. The publication discusses the problem of improving the efficiency of 

managerial activity of the head of an expert institution. Communicative competence is 
presented as a structural phenomenon that contains such components: values, motives, 
socio-psychological stereotypes, knowledge, skills. The conditions of the influence of the 
communicative competence of the leader on the optimization of communication in 
management are analyzed. 

Key words: communicative competence, managerial activity, communication, 
communication function, structure of communicative competence. 

 
Аннотация. В публикации рассматривается проблема повышения 

эффективности управленческой деятельности руководителя экспертного 



290 

учреждения. Коммуникативная компетентность представлена как структурный 
феномен, который содержит такие составляющие: ценности, мотивы, социально-
психологические стереотипы, знания, умения, навыки. Проанализированы условия 
влияния коммуникативной компетентности руководителя на оптимизацию 
общения в управленческой деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, управленческая 
деятельность, общение, функция общения, структура коммуникативной 
компетентности.  

 
Управлінська діяльність – системоутворюючий фактор, що забезпечує 

цілісне функціонування, збереження і розвиток будь-якої установи. 
Управління здійснюється за загальними законами всіх складних 
динамічних систем (соціальних, психологічних, біологічних, технічних, 
економічних, адміністративних та ін.) та засновано на отриманні, обробки 
і передачі інформації. Проблема підвищення ефективності управління 
пов’язана з використанням різних методів, серед яких можна виділити:  

– організаційні методи, що охоплюють питання вдосконалення 
структури управління, технології виконання різних функцій управління, 
інформаційно-аналітичні аспекти роботи;  

– фінансові методи, що включають комплекс заходів щодо 
поліпшення оплати та стимулювання діяльності колективу; 

– науково-технічні методи, що об’єднують різні аспекти використання 
нових технологій, автоматизованих систем управління, наукової 
організації праці;  

– психологічні методи, тобто оптимізація управління не за рахунок 
вдосконалення технологічної та матеріальної бази, а за рахунок впливу на 
психологічний зміст діяльності [4].  

В сучасної проблематиці досліджень управлінської діяльності все 
більш актуальним стає вивчення цілісної психологічної системи взаємодії 
суб’єктів та особливостей спілкування в діаді керівник-підлеглий. 
Спілкування розглядається як процес безпосереднього або 
опосередкованого контактування, що спрямоване на навмисний вплив на 
поведінку, стан, установки, діяльність партнерів по спілкуванню. 
Спілкування керівника і підлеглого являє собою відносно самостійний 
компонент управлінської діяльності, що актуалізує значення 
удосконалення комунікативної компетентності суб’єктів взаємодії [4]. 

Зміст поняття «компетентність» включає не лише когнітивні та 
технологічні компоненти, а й мотиваційний, етичний, поведінковий. У 
сучасній науці поняття «компетентність» розглядається з різних позицій: 
як здатність, як сукупність особистісних якостей, як інтегративна якість, 
як результат тощо [5].  

У сучасних дослідженнях компетентнісний підхід досить широко 
використовується для характеристики управлінської діяльності. Він 
передбачає цільову орієнтацію процесу взаємодії на удосконалення 
професійної компетентності співробітників як інтегровані 
характеристики, яка визначає здатність вирішувати професійні завдання, 
що виникають у реальних ситуаціях професійно-експертної діяльності, з 
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використанням знань, професійного та життєвого досвіду, цінностей і 
нахилів особистості [5]. 

Професійна компетентність визначається вченими, як професійна 
підготовленість і здатність суб’єкта праці до виконання завдань та 
обов’язків експертної діяльності. Аналіз наукових джерел засвідчує певні 
відмінності у визначенні сутності й структури професійної 
компетентності, що зумовлена різними підходами до визначення даного 
поняття [4,5]. Управління забезпечується виконанням ряду функцій, під 
якими розуміють конкретні напрямки діяльності (управлінські функції). 
Визначають наступні основні управлінські функції: цілепокладання, 
планування та прогнозування; організація управління; мотивація, 
регулювання, контроль. Успішність реалізації даних управлінських 
функцій у значної степені залежить від рівня комунікативної 
компетентності керівника. 

Під комунікативною компетентністю розуміють здатність 
встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, 
певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне 
спілкування. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло 
спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню 
[1,2].  

Науковцями (Г.Андрєєва, А. Больов, В. Грєхнєв, В. Кан-Калик, 
Л. Петровська та ін.) виокремлюються такі складові комунікативної 
компетенції:  

– орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування яка заснована 
на знаннях і життєвому досвіді індивіда;  

– спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки 
розумінню собі й інших при постійній зміні психічних станів, 
міжособистісних відносин і умов соціального середовища;  

– адекватна орієнтація людини в самій собі, власному психологічному 
потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації; – готовність й уміння будувати 
контакт з людьми;  

– внутрішня регуляція комунікативних дій;  
– знання, уміння і навички конструктивного спілкування;  
– внутрішні ресурси необхідні для побудови ефективної 

комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії 
[1,2,3].  

На нашу думку, комунікативна компетентність керівника експертної 
установи постає як структурний феномен, що містить як складові цінності, 
мотиви, установки, соціально-психологічні стереотипи, знання, уміння, 
навички. Комунікативна компетентність – це система внутрішніх ресурсів 
ефективної взаємодії позиції спілкування, ролей, стереотипів, установок.  

Загально відомо, що комунікація є двобічним потоком інформації. У 
ньому важливими є якість передавання інформації, її повнота, зміст, 
форма, що дає змогу не лише оперативно і правильно сформувати 
уявлення про відповідну проблему, а й обрати стратегію і тактику 
комунікації, визначити адекватні методи і засоби реалізації конкретних 



292 

цілей. Інформаційна взаємодія суб’єктів комунікації опосередкована 
впливом інформації (прямого і зворотного зв’язку), якістю її кодування і 
декодування. Зворотний зв’язок (у вербальній, або невербальній формах) 
виражає ступінь розуміння повідомлення, довіри до нього, згоду чи 
незгоду з ним, змінює комунікативні ролі суб’єктів комунікації [2]. Це 
означає, що на етапі зворотного зв’язку комунікації керівник-підлеглий 
адресат стає адресантом, виражаючи свою реакцію на початкову 
інформацію. 

Комунікативна компетентність керівника експертної установи сприяє 
оптимізації спілкування в управлінської діяльності на інтегральному та 
локальному рівнях [5].  

Інтегральний рівень спілкування забезпечує успішність діяльності 
установи в цілому завдяки реалізації наступних функцій:  

– регулятивна функція – організація спільних дій, планування, 
узгодження, координація та оптимізація взаємодії різних об’єктів 
управління; 

– функція соціального контролю – дотримання норм чинного 
законодавства, діловодства, матеріального забезпечення та їх 
регламентування у розпорядженнях, наказах та вказівок; 

– функція соціалізації – міжособистісна адаптація, доброзичливе 
зацікавлене та терпиме відношення між співробітниками установи та 
вміння діяти в інтересах колективу.  

На локальному рівні спілкування розглядаються функції, що 
реалізуються у процесі конкретної взаємодії: контактна, інформаційна, 
спонукальна, координаційна, амотивна, встановлення відносин, надання 
впливу. Зазначимо, що орієнтація в інтегральних та локальних функціях 
спілкування є складовою комунікативної компетентності керівника та 
сприяє підвищенню ефективності діяльності експертної установи в 
цілому. 

Таким чином комунікативна компетентність є умовою та елементом 
успішної управлінської діяльності, що забезпечує оперативну передачу 
необхідної інформації, оптимальну психологічну взаємодію та 
взаєморозуміння між об’єктом та суб’єктами управління.  
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ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 

 
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE OF CRIMINALISM IN 

THE CONDITIONS OF REFORMING THE CRIMINAL JUSTICE OF 
UKRAINE 

 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ НАУКИ 

КРИМИНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ 

 
Анотація. В доповіді викладено предмет, об’єкт вивчення сучасної 

криміналістики, її зв’язок з науками кримінального та кримінального 
процесуального права, псевдонаукові дефініції в окремих положеннях КПК, 
необґрунтовану, штучну абсолютизацію процесуальних приписів, юридичні колізії 
в правотворчості і правозастосуванні, міжгалузеві колізії у навчальному процесі. 
Запропоновано шляхи удосконалення окремих положень кримінального 
процесуального законодавства. 

Ключові слова: криміналістика, злочин, псевдонаукові дефініції, інститут 
обвинувачення, юридичні колізії, міжгалузеві колізії. 

 
Annotation. The report sets out the subject, object of modern criminalistics, its 

relationship with the sciences of criminal and criminal procedure law, pseudoscientific 
definitions in certain provisions of the CPC, unjustified, artificial absolutization of 
procedural provisions, legal conflicts in law-making and law enforcement, intersectoral 
conflicts in the educational process. The ways of improving certain provisions and 
criminal procedural legislation are proposed. 

Key words: forensic science, pseudoscientific definitions, institution of prosecution, 
legal conflicts, intersectoral conflicts. 

 
Аннотация. В докладе изложены предмет, объект современной 

криминалистики, ее связи с науками уголовного и уголовно-процессуального 
права, псевдонаучные дефиниции в отдельных положения УПК, необоснованную, 
искусственную абсолютизацию процессуальных положений, юридические 
коллизии в правотворчестве и правоприменении, межотраслевые коллизии в 
учебном процессе. Предложены пути совершенствования отдельных положений и 
уголовного процессуального законодательства. 
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Ключевые слова: криминалистика, преступление, псевдонаучные дефиниции, 
институт обвинения, юридические коллизии, межотраслевые коллизии. 

 
Сучасному розвитку науки криміналістики сприяють праці відомих 

криміналістів кінця Х1Х столліття Г. Гросса, А. Бертільйона, Р. Рейсса,  
Е. Локара, Є.Ф.Буринського, В.І. Громова, С.М. Потапова, М.В. Терзієва, 
та наших сучасників Л.Ю. Ароцкера, В.П.Бахіна, Р.С. Бєлкіна, 
О.М.Василєва, А.І. Вінберга, Г.Л. Грановського, В.Г.Гончаренка,  

Л.Я. Драпкина, В.Я. Колдина, В.П.Колмакова, О.Н. Колесніченко, 
І.Ф.Крилова, ,В.К Лисиченка, Г.А.Матусовського, С.П. Мітрічева, 
М.В.Салтевського, М.Я.Сегая, М.О. Селіванова, Б.М.Шавера,  

О.О. Ейсмана, М.П. Яблокова та інших. 
Так, Г. Гросс, у своїй роботі «Керівництво для судових слідчих як 

система криміналістики» (1893 р.) обґрунтував появу нової самостійної 
науки про техніку розслідування злочинів, яку назвав «криміналістикою» 
і визначив два її завдання: практичне і теоретичне. Практичне полягає у 
встановленні істини у кожній кримінальній справі, теоретичне – у 
вивченні злочинця і пізнанні злочину. Пізнання об’єктивної дійсності у 
будь-якій галузі може бути плідним тоді, коли чітко визначено предмет 
даної конкретної науки [1,15]. Варто погодитися з В. П. Колмаковим, який 
зазначав, що об’єктом вивчення криміналістики, як юридичної науки, є 
злочини, які задумані, підготовлені, що почалися та скоєнні. Але 
криміналістика вивчає їх з позиції запобігання та розкриття, що 
досягається за допомогою розроблених і рекомендованих нею наукових 
методів [4, 6]. 

У юридичній літературі як минулого століття, так і сучасній, криміналісти 
правильно обґрунтовують наявність двоєдиного об’єкту пізнання – злочинну 
діяльність і криміналістичну діяльність, яка спрямована на виявлення, 
розкриття, розслідування злочинів та їх запобігання [2,3; 5,6]. Зміст, сфера 
застосування і завдання криміналістики, її синтетична природа обумовлюють 
її методологічні, родові та органічні зв’язки із юридичними, 
суспільними,природничими і технічними науками та іншими галузями 
наукового знання. Слід відзначити, що із юридичних наук криміналістика, 
найбільш тісно пов’язана з науками кримінального права, кримінального 
процесуального права,особливо із розділами у яких викладено теорію доказів, 
процедуру проведення слідчих (розшукових), негласних (розшукових), 
слідчих та судових процесуальних дій. Процесуальні науки визначають 
компетенцію учасників процесу на досудовому слідстві, у суді при 
використанні криміналістичних засобів, прийомів, методів та межі й умови 
застосування криміналістичних рекомендацій під час розслідування злочинів, 
судового дослідження доказів, їх оцінки та використання. У зв’язку з цим 
необхідно визнати службову роль криміналістики як науки прикладної й 
практичної , котра забезпечує здійснення досудового розслідування злочинів 
та їх судовий розгляд. Розроблені криміналістичною наукою засоби, прийоми, 
методи і методики ефективно використовуються у розслідуванні злочинів, 
судовому розгляді кримінальних проваджень, інших сферах правозастосовної 
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діяльності. Криміналістичне забезпечення досудового розслідування окремих 
видів злочинів, судового розгляду провадження про злочини є актуальним і 
перспективним для науки криміналістики і практики. 

Вивчення та аналіз окремих положень чинного КПК України дозволяє 
зробити висновок про те, що мало місце не реформування процесуальної 
системи, а її – деформування. Так, системний аналіз приписів норм в 
главах 19 – 25 КПК та співвідношення їх із нормами конституційного, 
кримінального законодавства, іншими законами України свідчить про 
заміну наукової істини на псевдонаукову дефініцію, необґрунтовану, 
штучну абсолютизацію процесуальних приписів , які зобов’язують 
слідчого, прокурора розслідувати «кримінальні правопорушення», (ст. 214 
КПК ), а суддів постановити вирок за вчинення «кримінального 
правопорушення» (ст. 372- 373 КПК), тобто діяння не передбаченого 
Кримінальним кодексом України. Підміна кримінально-правового терміну 
«злочин» і відповідного йому поняття, яке визначено у ст.11 КК України, 
на псевдонаукову новацію «кримінальне правопорушення», суперечить 
положенням Конституції України, чинного кримінального законодавства, 
фундаментальним теоретичним положенням державно-правової науки, 
кримінального, кримінально-процесуального права, кримінології, 
криміналістики та інших юридичних наук та свідчить про грубе 
вторгнення норм КПК до предмету науки кримінального права. 

Необхідно констатувати, що у правозастосовній практиці 
застосування псевдонаукової дефініції « кримінальне правопорушення» 
призводить до порушення законності, утворює юридичні колізії. Так, 
слідчі, прокурори, судді використовують в процесуальних документах 
термін «кримінальне правопорушення» і при цьому посилаються на норми 
Кримінального кодексу України, незважаючи на те, що аналогія у сфері 
кримінального законодавства не допустима. Деякі слідчі – 
використовують термінологію «кримінальне правопорушення» на початку 
розслідування, а у повідомленні про підозру –термін «вчинення злочину». 
Судді у вироках зазначають про вчинення особою кримінального 
правопорушення і посилаються на конкретну статтю Кримінального 
кодексу. Такі вироки є незаконними, тому що ухвалені із порушенням 
норм матеріального права. У даній колізійній ситуації судді (слідчий, 
прокурор) зобов’язані використовувати термін Кримінального кодексу – 
«злочин» або вказувати, що «особа вчинила суспільно небезпечне діяння, 
передбачене відповідною статтею КК України». 

На наш погляд, застосування слідчими, прокурорами і суддями 
псевдонаукової дефініції «кримінальне правопорушення» руйнує наукові 
школи, правові інститути у сфері конституційного, кримінального права, 
криміналістики, кримінології; призводить до порушення конституційних 
засад судочинства – верховенства права і законності, порушення прав 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.  

Вважаємо, що усунути зазначені порушення, юридичні колізії 
можливо шляхом внесення змін до окремих положень КПК, у яких 
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необхідно вилучити термін «кримінальне правопорушення» і викласти 
термін матеріального закону – «злочин» .  

Слід відмітити, що зазначена псевдонаукова дефініція «кримінальне 
правопорушення» суперечить теоретичним положенням науки 
криміналістики про її об’єкт та предмет, криміналістичному вченню про 
спосіб злочину, криміналістичну характеристику злочинів, методику 
розслідування окремих видів злочинів, профілактику злочину та іншим. Не 
можна погодитися з окремими вченими, які в угоду політикам і авторам КПК 
вигадали такі псевдонаукові дефініції як «криміналістичний аспект 
розслідування кримінальних правопорушень», «методика розслідування 
кримінальних правопорушень». Такий псевдонауковий підхід свідчить про 
зраду науці криміналістиці. Варто погодитися з точкою зору Г. Гросса , який 
зазначав , що «криміналістика за природою своєю починається лише там, де 
кримінальне право, також за своєю природою, припиняє свою роботу: 
матеріальне кримінальне право має своїм предметом вивчення злочинного 
діяння і покарання, формальне кримінальне право (процес) укладає правила 
застосування матеріального кримінального права. Але яким способом 
вчиняються злочини? Як досліджувати ці способи і розкривати їх, які були 
мотиви скоєння такого, які цілі – все це не визначає ні кримінальне право, ні 
процес. Це становить предмет криміналістики [1,8]  

Наукою криміналістикою розроблено рекомендації щодо тактики 
допиту підозрюваного. Криміналістичні рекомендації щодо застосування 
тактичних прийомів під час допиту підозрюваного, ефективно 
використовували слідчі, прокурори десятки років у практичній діяльності. 
Чинний КПК не передбачає процесуальний порядок допиту 
підозрюваного. Слідчі проводять допит підозрюваного, за його згодою і за 
участю захисника, за аналогією визначеної процесуальної процедури 
допиту підозрюваного у попередньому КПК (1960р.) У зв’язку з цим, 
необхідно главу 22 КПК доповнити статтею 279-2, у якій викласти 
процесуальні положення допиту підозрюваного. 

Криміналістичні рекомендації щодо обвинувачення і тактики його 
здійснення, тактики допиту обвинуваченого на досудовому слідстві 
ефективно використовували слідчі у практичній діяльності у минулому 
столітті та у сучасний період до реформування КПК України. Суттєвою 
прогалиною чинного КПК є відсутність правових і процесуальних підстав 
формулювання обвинувачення на досудовому слідстві, процедури допиту 
обвинуваченого. Слідчий, прокурор складає повідомлення про підозру( 
ст.278КПК), яку вручає підозрюваному. Необхідно констатувати, що 
складання обвинувального акта слідчим за погодженням з прокурором або 
прокурором відповідно до ст. 291 КПК України без пред’явлення особі 
обвинувачення та без визнання її обвинуваченою у вчиненні злочину є 
порушенням прав обвинуваченого у кримінальному процесі, дискредитацією 
інституту обвинувачення у кримінально-процесуальному праві. 

Про юридичний нонсенс свідчить те, що викладене у обвинувальному 
акті письмове повідомлення про підозру особи у вчиненні злочину, 
прокурор пред’являє в суді як «обвинувачення» і має право змінити «це 
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обвинувачення» в суді (ст. 338 КПК), висунути «додаткове обвинувачення» 
(ст. 339 КПК), відмовитися від підтримання державного обвинувачення 
(ст. 340 КПК). Такі псевдонаукові новації КПК зруйнували інститут 
обвинувачення, дискредитували конституційну функцію прокуратури, 
знищили такі конституційні засади судочинства як законність і 
змагальність сторін,, утворили юридичні колізії у правотворчості та 
правозастосуванні. 

Вважаємо, що для усунення цих псевдонаукових новацій необхідно 
КПК доповнити главою 22-1 у якій унормувати правові та процесуальні 
підстави формулювання обвинувачення на досудовому слідстві, 
процесуальну процедуру допиту обвинуваченого.  

Навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України, у 
юридичних вузах, на юридичних факультетах здійснюється відповідно до 
навчальних програм. Так за змістом дисципліни «кримінального права» 
традиційно курсанти і студенти вивчають поняття, ознаки злочину, його види 
та покарання за злочин, види злочинів . За змістом навчальної програми з 
дисципліни «криміналістики» курсанти і студенти вивчають криміналістичні 
вчення про спосіб злочину, механізм злочину, криміналістичну 
характеристику злочинів, методику розслідування окремих видів злочинів 
тощо; у курсі кримінології – вивчають причини та умови злочинів, 
економічну, корисливу злочинність тощо і тільки за навчальною програмою 
кримінального процесу вони вивчають процедуру розслідування 
«кримінального правопорушення». Це свідчить про те, що псевдонаукові 
дефініції кримінального процесуального законодавства утворили міжгалузеві 
колізії між кримінальним процесом і кримінальним правом, кримінальним 
процесом і криміналістикою, порушили принцип єдиного підходу до 
навчання майбутніх юристів. У зв’язку з цим система кодифікованого 
законодавства у сфері кримінальної політики не є ефективною.  

Вважаємо, що подальше реформування чинного кримінального 
процесуального законодавства України пов’язано із застосуванням у 
положеннях КПК наукової дефініції «злочин», визначенням інституту 
обвинувачення, додержанням у кримінальному процесі принципів 
верховенства права, законності, змагальності сторін,підтримання 
державного обвинувачення в суді, захисту прав підозрюваного, 
обвинуваченого, підсудного. Вирішення цих проблем потребує 
термінового внесення зміни та доповнення до зазначених положень 
Кримінального процесуального кодексу України. 
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ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО 
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SOME ASPECTS OF PRE–TRIAL INVESTIGATION AGAINST 
PERSONS UNDER REACHING CRIMINAL RESPONSIBILITY 

 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Анотація. В доповіді розглянуто певні особливості у кримінальних 
провадженнях щодо неповнолітніх, а також в залежності від форм закінчення 
досудового розслідування проведений розподіл на вікові групи осіб, які не досягли 
віку кримінальної відповідальності.  

Ключові слова: кримінальне провадження, неповнолітній, малолітній, особа, 
яка не досягла віку кримінальної відповідальності. 

 
Annotation. The author of the report examines certain features of juvenile criminal 

proceedings, as well as, depending on the forms of pre-trial investigation, the distribution 
of age groups of persons who have not reached the age of criminal responsibility. 

Key words: criminal procedure, minor, person under age of criminal responsibility. 
 
Аннотация. В докладе рассмотрены определенные особенности уголовных 

производств в отношении несовершеннолетних, а также в зависимости от форм 
окончания досудебного расследования проведено разделение на возрастные 
группы лиц, которые не достигли уголовной ответственности. 

Ключевые слова: уголовное производство, несовершеннолетний, малолетний, 
лицо, которое не достигло возраста уголовной ответственности. 

 
Сьогодні, обговорюючи проблеми, з якими стикається наша держава 

ідучи шляхом реформування та побудови нового суспільства, дуже часто 
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не надається належної уваги питанням, пов’язаним з протидією 
злочинності серед неповнолітніх. Хоча, відповідно до тих статистичних 
даних, які ми маємо на теперішній час, на території України майже кожен 
двадцять п’ятий, з числа розслідуваних кримінальних правопорушень, 
вчиняється неповнолітньою особою, в тому числі малолітніми. При цьому, 
слід звернути увагу на те, що раніше абсолютною більшістю вчинених 
малолітніми особами кримінальних правопорушень були крадіжки та 
хуліганські дії. З них, питома вага умисних вбивств, тілесних ушкоджень 
та зґвалтувань була зовсім невелика. На теперішній час, вчинювані цієї 
категорією неповнолітніх правопорушення відрізняються масовістю та 
тяжкістю. Так, за 9 місяців  2019 року з числа вчинених тяжких та особливо 
тяжких злочинів неповнолітніми (зареєстровано 1095), майже 854 осіб 
вчинили їх у віці до п’ятнадцяті років [1]. Необхідно підкреслити, що 
значна кількість осіб вказаного віку вже неодноразово притягались до 
відповідальності за дії кримінального характеру. 

Нагадаємо, що кореспондуючи з нормами Закону України про 
кримінальну відповідальність чинний КПК України встановлює певні 
особливості у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Зокрема, 
у положеннях ч. 2 ст. 484 КПК України передбачено: 

– кримінальне провадження щодо неповнолітніх повинно 
здійснюватись слідчим, який спеціально уповноважений керівником 
органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань 
щодо неповнолітніх. Проведення досудового розслідування щодо 
неповнолітніх лише тим слідчим який має досвід роботи з дітьми, знає 
особливості дитячої психології є обов’язковою передумовою; 

– процесуальні дії під час кримінального провадження повинні 
здійснюватись в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя 
неповнолітнього (наприклад, у неповнолітнього, якщо це можливо, 
повинна залишатись можливість відвідувати навчальний заклад, де він 
навчається, спілкуватися з друзями, рідними та близькими, займатися 
спортом тощо); 

– процесуальні дії повинні здійснюватись в порядку, що відповідає 
віковим та психологічним особливостям неповнолітніх (наприклад, під час 
проведення процесуальних дій слід враховувати стан здоров’я та рівень 
розвитку, освітній рівень та соціальний статус особи, спроможність 
сприймати обставини кримінального правопорушення, запам’ятовувати та 
відтворювати їх) [2, с. 125]; 

– слідчий, прокурор, суд повинні роз’яснювати неповнолітнім суть 
процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати аргументи 
неповнолітнього при прийнятті процесуальних рішень, що є не тільки 
проявом поваги та визнання його як особистості, а й наданням можливості 
реалізувати основні права, зокрема, право на захист [3, с. 101]; 

– під час кримінального провадження повинні бути вжиті заходи, 
спрямовані на уникнення негативного впливу на неповнолітнього, при цьому 
слід уникати криміналізації та покарання дитини за поведінку, яка не наносить 
суттєвої шкоди розвитку самої дитини чи шкоди оточуючим [4].  
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В той же час, ми вважаємо, що умовно у кримінальному процесі 
неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності, в 
залежності від форм закінчення досудового розслідування можна поділити 
на 3 вікові групи, зокрема: 

1) неповнолітні у віці до 11 років, які вчинили суспільно небезпечне 
діяння, що підпадає під діяння передбачені Законом України про 
кримінальну відповідальність та відповідно яких кримінальне 
провадження підлягає закриттю (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України); 

2) неповнолітні у віці від 11 до 14 років, які вчинили суспільно 
небезпечне діяння, що підпадає під діяння передбачені Законом України 
про кримінальну відповідальність та до яких можливо застосування 
примусових заходів виховного характеру (ст. 498 КПК України); 

3) неповнолітні у віці від 14 до 16 років, які вчинили суспільно 
небезпечне діяння, що підпадає під діяння передбачені Законом України 
про кримінальну відповідальність, можливість притягнення до 
кримінальної відповідальності з 16 років та до яких можливо застосування 
примусових заходів виховного характеру. 

Такий розподіл пов'язаний з тим, що враховуючи безліч ситуацій, які 
можуть виникнути у зв’язку із вчиненням неповнолітньою особою 
суспільно небезпечного діяння законодавцем встановлено певні різновиди 
і самого провадження щодо неповнолітніх. Так, у випадках коли 
неповнолітній на момент вчинення суспільно небезпечного діяння не 
досяг віку одинадцяти років кримінальне провадження повинно бути 
закрито (ч. 1 ст. 284 КПК України). У разі ж коли встановлено, що 
суспільно небезпечне діяння було вчинено особою у віці від 11 років і до 
досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
слідчий повинен проводити досудове розслідування у порядку 
кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 
виховного характеру. 

Втім підняті питання не є вичерпними і потребують свого 
комплексного теоретико-прикладного переосмислення, з огляду на що 
пропоную вченим і практикам висловити власну точку зору з окресленої 
проблематики 
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Аннотация. проведен обзор способов дактилоскопирования; обоснованно 

повышение качества образцов для сравнительного исследования, направленные на 
объективность, оперативность и результативность дактилоскопического 
исследования. 

Ключевые слова: дактилоскопия, дактилоскопическая карта, способы 
дактилоскопирования. 

 
Розкриття, розслідування й попередження злочинів здебільшого 

залежить від інформаційного забезпечення діяльності органів досудового 
розслідування. Використання дактилоскопії для отримання доказів дає 
можливість встановити і довести факт, що конкретна особа мала контакт 
пальцем або долонею руки з певним матеріальним об’єктом і залишила 
сліди рук. Дактилоскопічний облік, який існує у криміналістичних 
підрозділах, здійснюється за допомогою дактилоскопічних карток, що 
містять пальцеві відбитки кожної руки певної особи. Недостатня якість 
дактилоскопічних карт, які нині надходять для проведення 
дактилоскопічних експертиз є найбільшою актуальною проблемою. Тому 
огляд способів дактилоскопіювання та обґрунтування підвищення якості 
зразків для порівняльного дослідження спрямовані на об’єктивність, 
оперативність та результативність дактилоскопічного дослідження. 
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Слід зазначити, що дактилоскопічна карта, як ідентифікуючий об’єкт, 
оформляється відповідно до вимог нормативних документів на щільному 
папері й містить такі відомості: стать, прізвище, ім’я та по-батькові; число, 
місяць, рік народження, місце народження; відбитки всіх нігтьових фаланг 
пальців рук, контрольні відбитки пальців рук, відбитки долонь рук (у разі 
каліцтва робиться відповідна відмітка), підпис особи, яка піддається 
дактилоскопіюванню; дата проведення дактилоскопіювання; орган, де 
здійснювалося дактилоскопіювання; підстава для дактилоскопіювання, 
посаду, прізвище та підпис працівника, який заповнив дактилокарту. 

Дотримання вимог до якості дактилоскопічної карти має велике значення 
ідентифікаційного дослідження: зображення папілярних ліній повинно бути 
чорним на світлому тлі, барвник розподілений рівним шаром, отримане 
зображення однотонним, папілярні лінії чіткі, центри папілярних узорів 
розташовані в центрі відповідних граф, послідовність розташування відбитків 
для обох рук зліва направо. Для проведення пороеджеоскопічної експертизи 
у відбитках і відтисках на дактилоскопічній карті слід відобразити будову пор 
і країв папілярних ліній.  

Способи дактилоскопіювання можна розбити на 3 групи: 
1) традиційний контактний спосіб за допомогою спеціальної фарби; 
електронний, безбарвний, контактний спосіб; 2) способи, які обмежено 
використовуються на практиці: оптико-електронний спосіб 
фотографування з високою сучасною роздільною здатністю; негласне 
дактилоскопіювання; кольорове дактилоскопіювання; візуальний спосіб; 
спосіб зліпків; 3) використовуються лише у лабораторних умовах: спосіб 
безконтактного зняття відбитків пальців з використанням спеціальних 
променів; спосіб вимірювання статистичної електрики тільки з 
матеріалами, які не проводять електрику; спосіб різних поляризаційних 
здібностей; спосіб з використанням гальванічних покриттів; 
голографічний спосіб. 

Реєстрація відбитків пальців рук в дактилоскопічних системах 
можлива шляхом традиційного дактилоскопіювання на паперових 
дактилокартах з подальшим скануванням зображень на планшетних 
сканерах, а також методом «живого» дактилоскопіювання на 
дактилоскопічних сканерах. Слід зазначити, що безфарбовне 
дактилоскопіювання не замінює актуальність традиційного способу 
дактилоскопіювання протягом останніх десяти років. 

Аксиоматичним є те, що будь-яке порушення порядку розташування 
відбитків пальців на дактилоскопічної карті, неповна їх прокатка, а також 
брудні або незрозумілі відбитки пальців роблять дактилоскопічну карту 
непридатною для обчислення формули, взяття на облік і перевірки особи за 
дактилоскопічною картою. Статистичні дані свідчать про те, що лише близько 
10-30% дактилоскопічних карт, що надходять для взяття на дактилоскопічний 
облік, задовольняють вимогам якості дактилоскопічних карт. 

Кодування відбитків пальців рук проводиться автоматично, а тому 
дактилоскопічні карти з низькою якістю дактилоскопіювання пальців 
руки, як правило, «бракуються», не кодуються, виникає необхідність 
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кодування таких відбитків в ручному режимі, а отже «низька якість 
відбитків збільшує час їх обробки» і погіршує пошукові характеристики. 

Вважаємо за доцільне відображення пальців руки на дактилоскопічній 
карті розбити на три групи: якісні, задовільні і незадовільні. Якісний 
критерій – якість відображення пальців для належного вивчення і 
порівняння фрагментарного сліду пальця руки або характеристики 
папілярної лінії з використанням пороеджеоскопії. Задовільний критерій – 
якість відображення пальців рук для належного вивчення і порівняння, а 
також реєстрації з високими пошуковими характеристиками надійності, 
вибірковості та швидкодії. Незадовільні – віднесені до низької якості 
дактилоскопіювання.  

На жаль, основна маса дактилоскопічних карт низької якості з 
відображенням пальців рук пов’язана з вологими, брудними, змазаними 
відбитками, а також з відбитками з тонким або товстим шаром фарби і 
неповною прокаткою пальців. При вивченні дактилоскопічних карт 
виявлені недоліки показують, що однією з основних причин низької якості 
відбитків пальців рук є порушення техніки та технології 
дактилоскопіювання.  

Технологія дактилоскопіювання, в широкому сенсі, – це сукупність 
процесів, методів, засобів і прийомів, використовуваних в 
криміналістичній діяльності для отримання порівняльних зразків 
(папілярних відбитків і відбитків рук (ніг)), їх реєстрації та дослідження, а 
також науковий опис способів належного дактилоскопіювання. У 
вузькому сенсі – це комплекс організаційних криміналістичних заходів, 
операцій і прийомів, спрямованих на отримання порівняльних зразків 
(папілярних відбитків та відтисків рук, ніг) з номінальною якістю і 
оптимальними витратами і зумовлених поточним рівнем розвитку науки, 
техніки і суспільства у цілому для їх реєстрації та аналізу.  

Таким чином зазначимо, що традиційне дактилоскопіювання із 
застосуванням спеціальних фарб буде здійснюватися в дактилоскопічній 
діяльності тривалий час, підставою для цього є: дешевизна, поширеність 
при вивченні і порівнянні фрагментарних слідів долоні з використанням 
пороеджеоскопічних ознак, необхідність дактилоскопіювання трупів. З 
метою підвищення низької якості підготовки відбитків пальців потрібно 
звернути увагу на класифікацію низької якості відображення пальців рук 
при дактилоскопіюванні живих осіб. Отже, підвищення якості зразків для 
порівняння папілярного візерунку пальця руки людини збільшить 
об’єктивність, оперативність та результативність дактилоскопічного 
дослідження, а також забезпечить точність автоматичного кодування і 
розпізнавання зображень. 
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Анотація. Виявлено сучасний стан судового почеркознавства та судово-
почеркознавчої експертизи; окреслено перспективи їх подальшого розвитку 
пов’язані з діалектичним процесом накопичення, поглиблення й розширення 
знань, переходом їх на вищий якісний рівень розвитку; запропоновано розглядати 
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Annotation. Тhe current forensic forensics and forensic expertise is revealed; one 

outlines the prospects for their further development related to the dialectical process of 
accumulating, deepening and expanding knowledge, raising them to a higher quality 
development level; it is offered to consider them within the genesis of forensic 
handwriting. 
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Аннотация. Выявлено современное состояние судебного почерковедения и 

судебно-почерковедческой экспертизы; намечены перспективы их дальнейшего 
развития, связанные с диалектическим процессом накопления, углубление и 
расширение знаний, переходом их на более высокий качественный уровень 
развития; предложено рассматривать их с учетом исторических аспектов генезиса 
судебного почерковедения. 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, свойства почерка, признаки 
почерка, методика исследования почерка. 

 
 
Судово-почеркознавча експертиза є не лише розповсюдженим родом 

криміналістичної експертизи, але й одним зі складних видів 
криміналістичної ідентифікації. Складність експертизи визначається 
особливим механізмом утворення слідів, якими є писемне мовлення та 
почерк людини. У сучасних умовах можливості почеркознавства 
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сприймаються як один із найбільш дієвих, ефективних засобів отримання 
важливої для розслідування кримінальних правопорушень інформації. 
Специфіка рукописних об’єктів зумовлює спрямованість відповідних 
наукових розробок у галузі судового почеркознавства. 

Проблеми розвитку судового почеркознавства досліджували у своїх 
працях такі вчені: Р. Бєлкін, Л. Вінберг, Н. Клименко, В. Орлова, 
М. Салтевський, М. Сегай, М. Селіванов, В. Стринжа, О. Ейсман, 
Р. Ланцман, І. Кучеров, Г. Архипов та інші. Основні напрями наукових 
досліджень у судовому почеркознавстві завжди відображали потреби 
експертної, слідчої та судової практики у розробці теоретичних підстав і 
створенні методик вирішення завдань, що ставляться для вирішення 
експерта-почеркознавця. Уявлення про сучасний стан судового 
почеркознавства та судово-почеркознавчої експертизи, перспективи їх 
подальшого розвитку пов’язані з діалектичним процесом накопичення, 
поглиблення й розширення знань, переходом їх на вищий якісний рівень 
розвитку, у зв’язку з чим їх необхідно розглядати з урахуванням 
історичних аспектів генезису судового почеркознавства. 

Властивості почерку, які використовуються для індивідуальної 
ідентифікації, здебільшого вже вивчені криміналістами. Проте, менш 
дослідженими є ті властивості почерку, які несуть інформацію про 
зовнішні обставини виконання рукопису і внутрішній стан виконавця, а 
також властивості почерку, що дають можливість вирішувати 
класифікаційні завдання. Так, значну складність має вирішення завдання 
про визначення внутрішнього стану виконавця, зокрема, стану 
підвищеного нервового збудження або гальмування, стресу, хвилювання, 
або стану, пов’язаного із порушенням опорно-рухових функцій, тощо. Не 
всі методики, запропоновані для вирішення класифікаційних завдань, 
дають достовірні результати (наприклад, методика встановлення статі 
виконавця за короткими записами).  

Зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на формування 
почерку істотно змінили структуру (будову) почерку сучасного 
суспільства, що вимагає корегування низки характеристик загальних ознак 
почерку. Недостатньо вивченим раніше об’єкти дослідження є рукописні 
тексти та підписи, виконані лівою рукою природними шульгами, також 
мають бути доопрацьовані. Тому на сучасному етапі в судовому 
почеркознавстві існують два головних напрями досліджень зміненого 
почерку: встановлення факту незвичного виконання рукопису та 
ідентифікація виконавця за зміненим почерком. 

Разом з ручними способами в почеркознавчих дослідженнях, останнім 
часом, частіше застосовують машинні методи аналізу ознак у 
порівнюваних почерках (підписах). Проводяться експерименти з 
використання алгоритмів впізнання образу у почеркознавчих 
дослідженнях, а також з метою встановлення авторства анонімних текстів. 
Почерк певної особи в цілому, а також окремі письмові знаки, які в 
сукупності становлять індивідуалізований комплекс, представляють 
образ. 



306 

Завдання науковців полягає в розробленні електронно-
обчислювальної машини, яка зможе розпізнавати почерк даної особи серед 
маси різних почерків. Тому, у випадках, коли очі експерта при 
порівняльному дослідженні деяких почеркових об’єктів є недосконалим 
знаряддям, актуальною стає проблема створення більш досконалого 
апарату розрізнення, який би працював в сферах і діапазонах, недоступних 
безпосередньому зоровому сприйняттю людини.  

В основу експериментів, проведених з кібернетизації почеркознавчого 
дослідження, покладено принцип створення машини, яка б спершу 
запам’ятовувала зразки почерку (навчалася), а потім, навчившись їх 
розрізняти, здійснювала розпізнавання. Визначено, що з досліджень у 
напряму створення модельних та автоматизованих методів, що 
використовуються при проведенні почеркознавчої експертизи на 
сучасному пострадянському просторі, найбільший інтерес мають 
розробки криміналістів України, які вперше почали створювати і 
використовувати експертні системи в судово-почеркознавчій експертизі. 

Відомо, що метою почеркознавчої експертизи є встановлення 
виконавця досліджуваного рукопису або підпису, але здійснити це 
неможливо, спираючись лише на знання експерта. Основоположник 
судового почеркознавства Е. Буринський писав, що «почеркознавча 
експертиза тільки тоді перестане бути суб’єктивною, коли в процесі 
дослідження будуть проводитися різні вимірювання за допомогою 
спеціально розроблених і виготовлених для цього інструментів». Ця теза 
Е. Буринського відкрила перед почеркознавцями нові шляхи дослідження 
почерку. Необхідно при дослідженні почеркових об’єктів 
використовувати вимірювальні прилади. Зважаючи на те, що ми живемо в 
епоху стрімкого розвитку комп’ютерних технологій, стає цілком 
можливим, з метою вивчення та ідентифікації досліджуваних матеріалів, 
використання спеціально призначених для цього комп’ютерних програм. 

Для розвитку судового почеркознавства велике методологічне 
значення мають математичні теорії і підходи, автоматизація дослідних 
процесів, використання сучасної комп’ютерної техніки та 
інструментальних засобів. Статистична природа багатьох почеркових 
закономірностей зумовила широке використання положень теорії 
ймовірності та математичної статистики у розробці теоретичних 
концепцій і методів експертного дослідження почеркових об’єктів. В 
основу розробки багатьох методів, які сьогодні використовуються у 
наукових дослідженнях і проведенні експертиз, покладені імовірнісний 
підхід і статистичний аналіз. Але у результаті суттєвих структурних змін 
сучасного почерку необхідно обмежити використання традиційних 
математичних методик, оскільки вони засновані на статистичному аналізі 
почерків осіб, які навчалися за прописами, прийнятим в освітніх установах 
в роки минулого століття, які дещо відрізняються від сучасних прописів 
іншою конфігурацією письмових знаків. 

Комплексний характер методичних засобів, які використовуються, 
означає, що у процес вирішення завдань судово-почеркознавчої 
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експертизи включаються найрізноманітніші за своєю природою методи: 
якісно-описові, кількісні, модельні (математичні), інструментальні, а 
також використання засобів сучасної комп’ютерної техніки.  

Серед перспективних напрямів розвитку почеркознавства доцільно 
виділити теоретичні та прикладні. Для формування теоретичного 
підґрунтя існує потреба проаналізувати: методологічні засади 
почеркознавства як криміналістичної теорії; систему почеркознавчих 
знань та їх витоки; особливості формування почерку; відображення у 
почерку властивостей особи та стан впровадження інноваційних методів 
дослідження психофізичних особливостей виконавця тексту в цілому. У 
прикладних напрямах можна виділити: детальну розробку питань 
застосування електронно-обчислювальної техніки; використання 
можливостей почеркознавства у розслідуванні та попередженні 
конкретних кримінальних правопорушень; розширення кола не 
ідентифікаційних досліджень тощо. 

Внесені в останні десятиліття зміни і доповнення в теорію і практику 
спеціальних знань в області судового почеркознавства є результатом 
дослідницької роботи науковців в напрямку удосконалення основи 
методик дослідження почерку. що знайшли своє відображення в ряді 
дисертаційних досліджень, монографій, навчально-методичних та 
практичних посібниках із зазначеної проблематики, вимагають більш 
цілісного висвітлення у фундаментальному посібнику. У такому 
посібнику на основі новітніх досягнень науки, відповідно до вимог 
експертної практики, необхідно висвітлити теоретичні основи судового 
почеркознавства; поняття писемної мови і почерку, сучасну класифікацію 
ознак письма; надати загальну та найбільш розповсюджені окремі 
методики проведення ідентифікаційної експертизи; розглянути 
діагностичні та ситуаційні дослідження почерку, методи математичного 
моделювання, які застосовуються при вирішенні різних почеркознавчих 
завдань.  

Детальне дослідження та вирішення вищезазначених питань дасть 
можливість значно розширити можливості судового почеркознавства та 
підвищити ефективність діяльності експертів у галузі почеркознавчої 
експертизи. 
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PROBLEMATIC ISSUES ARISING IN THE APPOINTMENT OF A 
FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION BY AN 

INVESTIGATING JUDGE AT THE REQUEST OF VARIOUS 
PARTIES IN THE CASE 

 
ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДСТВЕННЫМ 
СУДЬЕЙ ПО ХОДАТАЙСТВУ РАЗНЫХ СТОРОН ПО ДЕЛУ 
 
Анотація. Досліджено питання процедури призначення судово-

почеркознавчої експертизи у кримінальному процесі слідчим суддею і проблемні 
аспекти, що виникають у зв’язку з цим. 

Ключові слова слідчий суддя, експерт, висновок експерта, почеркознавча 
експертиза, об’єкти дослідження, зразки для порівняння, Кримінальний 
процесуальний кодекс України. 

 
Annotation. It has been studied the question of the procedure for the appointment 

of forensic expert examination in criminal proceedings by an investigating judge as well 
as problematic aspects that arise in connection with this. 

Key words: investigating judge, expert, expert opinion, handwriting examination, 
research objects, samples for comparison, Criminal Procedure Code of Ukraine. 

 
Аннотация. Исследован вопрос процедуры назначения судебно-

почерковедческой экспертизы в уголовном процессе следственным судьей и 
проблемные аспекты, возникающие в связи с этим. 

Ключевые слова: следственный судья, эксперт, вывод эксперта, 
почерковедческая экспертиза, объекты исследования, образцы для сравнения, 
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Відповідно до ст. 243 КПК України «Експерт залучається за наявності 

підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, 
наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.» 



309 

Отже, відповідно до норми ст. 243 КПК України, кожна із сторін 
кримінального провадження на стадії досудового слідства має право 
звернутися до слідчого судді з клопотанням, щодо призначення судово-
почеркознавчої експертизи у справі. 

Однак, законодавством не зобов’язано сторону, що звертається з 
клопотанням до слідчого судді надавати інформацію про те:  

– чи було вже раніше проведено судово-почеркознавчу експертизу по 
даному об’єкту;  

– які питання вирішувалися під час проведення експертизи та які 
висновки було отримано; 

– які об’єкти та зразки було надано для проведення експертизи. 
Під час розгляду клопотання, щодо призначення судово-

почеркознавчої експертизи слідчому судді може і не бути відомо, чи 
перебуває аналогічна експертиза вже на виконанні, так як клопотання 
щодо її призначення було розглянуте та задоволене іншим слідчим 
суддею. А тому, слідчий суддя може призначити таку ж експертизу, з 
аналогічними питаннями та об’єктом дослідження і зразками до однієї і 
тієї ж експертної установи чи, навіть, одному і тому ж експертові.  

Право слідчого судді самостійно визначати не лише експертну 
установу, а й навіть експерта, може призвести до того, що один експерт 
може провести дві експертизи в одній і тій же справі по одним і тим же 
об’єктам дослідження і з використанням одних і тих же зразків. Адже 
доручення експертові виконання двох експертиз по одним і тим же 
об’єктам не є законною підставою для відмови від її виконання.  

Проведення експертизи по одним і тим же об’єктам дослідження за 
зверненням різних сторін кримінального провадження одним експертом у 
тій самій експертній установі, може призвести до отримання сторонами 
кримінального провадження висновків, які навряд чи будуть відмінними 
один від одного. 

Тому, під час подальшого розгляду справи, кожна із сторін може 
надати, як доказ, окремий висновок експерта виконаний одним і тим же 
експертом. В такому разі виникає питання щодо змагальності сторін з 
використанням висновку експерта, як доказу по справі.  

Не володіючи інформацією, щодо вже призначених і проведених 
експертиз, слідчий суддя вряд чи зможе однозначно встановити 
доцільність призначення експертизи, адже якщо з певних причин 
встановлено, що відповісти на поставлені питання не можливо (наприклад 
із-за відсутності оригіналу документу чи із-за відсутності необхідних 
зразків) то доцільність призначення іншої експертизи є сумнівною та може 
призвести до затягування термінів розслідування справи. 

Також, у випадку призначення паралельно двох аналогічних судово-
почеркознавчих експертиз, одна з експертних установ змушена буде 
порушувати клопотання про надання оригіналу документу для 
дослідження, що призведе до збільшення термінів проведення експертизи. 
А в разі не задоволення такого клопотання, буде змушена скласти 
повідомлення про неможливість проведення експертизи. Одночасно 
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виникає питання – чи зможе сторона захисту надати в розпорядження 
експерта оригінал документу, який знаходиться в матеріалах справи. 

Повнота, об’єктивність і точність висновку експерта значною мірою 
залежить від кількості та якості наданих на експертизу зразків для 
порівняння. Як відомо. сторона обвинувачення процесуально наділена 
правами, щодо отримання зразків, в той час коли сторона захисту в таких 
правах значно обмежена. Також, слідчий суддя може не взяти до уваги 
зразки, які були зібрані без дотримання процесуальних вимог. Хоча ст. 22 
КПК України наділяє рівними правами всіх сторін у справі на збирання 
зразків, все ж таки сторона захисту може лише клопотати про проведення 
певних процесуальних дій з метою їх збирання.  

Кількість та якість зразків отриманих стороною обвинувачення 
шляхом вилучення, або ж шляхом проведення розшукових дій, може бути 
значно кращою, та процесуально достовірною. Достовірність наданих на 
експертизу зразків іншою стороною у справі, яка не має самостійного 
права на проведення процесуальних дій, значно менша. Також, існує 
вірогідність того, що сторона захисту може додати до клопотання про 
призначення експертизи завідомо не достовірні зразки. Так, слідчий суддя 
має право піддати сумніву зразки та вжити заходів, щодо перевірки їх 
достовірності, однак це лишається лише його правом, а зовсім не 
обов’язком. В такому випадку, є вірогідність отримання двох різних 
експертиз по одним і тим же об’єктам дослідження висновки яких будуть 
відрізнятися. 

Здавалося б, якщо експерту відомо результати вже проведеної 
експертизи (під час якої використовувалися інші зразки для порівняння), 
він може піддати сумніву надані на експертизу зразки. Однак, звернемося 
до методики проведення судово-почеркознавчої експертизи, в якій 
експерту надано єдино-можливий варіант піддати сумніву зразки або їх 
частину – це порівняння даних зразків між собою та з достовірним зразком 
(наприклад в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу). 
Піддати ж сумніву зразки на підставі того, що вже раніше було проведено 
аналогічну експертизу хоча і з іншими зразками експерт не може. Як не 
може і вирішувати які із зразків є насправді достовірними: ті що були 
надані раніше, або ж ті, що надані йому тепер. В такому випадку, експерт 
може направити клопотання ініціатору дослідження з проханням надати 
інформацію, щодо можливої наявності іншого варіанту підпису/підписів 
чи почерку у передбачуваного виконавця, та надати вільні зразки, які не 
викликають сумніву. Однак, в разі незадоволення такого клопотання, 
експерт змушений проводити експертизу по наданим зразкам, хоча і 
заздалегідь знає, що висновки будуть відрізнятися.  

То ж як повинен діяти судовий експерт, у разі отримання матеріалів 
для проведення експертизи, якщо ним вже надавався аналогічний 
висновок за зверненням іншої сторони.  

Відповідно до ст. 69 КПК України експерт може відмовитися від 
давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для 
виконання покладених на нього обов’язків. Інших підстав відмовитися від 
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проведення експертизи у експерта не має. Також експерт зобов’язаний не 
розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його 
залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням 
обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, 
чи суду про хід проведення експертизи та її результати. Тобто, не 
зважаючи на те, що експерту відомо про вже існуючу експертизу і навіть 
її висновки він зобов’язаний провести ще одну експертизу.  

Передання вирішення питання про призначення експертизи на 
судовий контроль, можливо і мало б запобігти затягуванню строків 
досудового розслідування та певною мірою забезпечити змагальність 
сторін, однак створило певну кількість, на сьогодні невирішених, питань 
для експерта.  

Таким чином, з позиції судового експерта можна стверджувати, що 
реформування кримінального процесу в Україні значною мірою потребує 
певних роз’яснень, тлумачень та доопрацювання нормативно-правової 
бази в експертній діяльності. 
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Анотація. У публікації на підставі проведеного аналізу норм кримінального 

процесуального законодавства визначено окремі проблемні аспекти призначення 
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Аnnotation. The research article contains some authors thoughts about problematic 

aspects of initialization of forensic expertise based on analyzing criminal procedural 
legislation. It is provided the authors approach of improving some articles of Criminal 
Procedure Code. 

Key words: forensic expertise, pre-trial investigation. 
 
Аннотация. В публикации на основании проведенного анализа норм 

криминального процессуального законодательства определены отдельные 
проблемные аспекты назначения проведения экспертизы. Сформулировано 
авторский подход для усовершенствования отдельных норм Криминального 
процессуального кодекса Украины. 
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Оптимізація механізмів реалізації державної політики, спрямованої на 

запобігання вчиненню кримінальних правопорушень та протидії іншим 
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негативним явищам в державі вимагає належного правового забезпечення 
кримінальної процесуальної діяльності. 

На нашу думку, саме це дозволить захистити особу, суспільство та 
державу від кримінальних правопорушень, а також сприятиме швидкому, 
повному та неупередженому розслідуванню і судовому розгляду з тим, 
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий 
до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована належна правова процедура 
(ст. 2 КПК) [1]. 

Реалізація такого завдання, як правило, має бути системною і 
комплексною, а також відповідати основним засадам кримінального 
судочинства. 

Зазначимо, що саме у кримінальному процесі ухвалення законного, 
обґрунтованого й справедливого судового рішення неможливе без 
досудового розслідування, адже саме на цій стадії відбувається 
накопичення основного обсягу доказового матеріалу, на основі якого 
формулюються обвинувачення, яке має підтримуватися в суді прокурором 
і яке визначає межі судового розгляду (ст. 337 КПК).  

Проблемні питання здійснення досудового розслідування завжди 
привертали увагу науковців та практиків в цій сфері, а порядок їх збирання 
й досі складає предмет особливої їх зацікавленості. 

Чинний КПК визначає, що висновок експерта є одним із 
процесуальних джерел доказів на одному рівні з показаннями, речовими 
доказами та документами (ст. 84 КПК). Таке джерело набуває особливого 
значення, адже досить часто в практиці розслідування злочинів та 
подальшого розгляду кримінальних проваджень в суді виникає потреба у 
з’ясуванні питань фахівцями, котрі мають спеціальні знання. У деяких 
випадках вирішення таких питань вимагає залучення фахівців різних 
спеціальностей для багаторівневого й широко профільного дослідження 
питань для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження. 

Разом з тим, не протиставляючи висновок експерта іншим джерелам 
доказів, на нашу думку, без 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 [2] 
неможливо забезпечити всебічність, повноту та об’єктивність розслідування, 
а відтак й успіх в розкритті кримінального правопорушення. 

Такі дані у своїй сукупності з іншими доказами формують єдину 
систему даних про обставини вчинення суб’єктом злочину суспільно 
небезпечного винного діяння. 

Саме тому проблематика судових експертиз є однією з важливих в 
діяльності правоохоронних органів та суду. 

Порядок призначення та проведення експертизи достатньо чітко 
визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, а також 
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Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України від 8.10.1998 р. № 53/5 [3]. Втім зазначимо, що законодавець у 
2017 році виключив з ч. 1 ст. 242 КПК України положення, яке надавало 
право слідчому або прокурору безпосередньо звертатися до експерта для 
проведення експертизи [4].  

Чинна редакція закону передбачає, що експертиза проводиться 
експертною установою, експертом або експертами, лише за дорученням 
слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального 
провадження. 

На нашу думку, ґрунтуючись на системному аналізі норм 
кримінального процесуального закону підкреслимо, що вищевказаний 
підхід є достатньо дискусійним та вступає в певну суперечність із 
системою норм кримінального процесуального закону. 

Так, по-перше, саме на слідчого та прокурора покладено обов’язок 
доказування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження (ст. 92 КПК), однак питання отримання дозволу на 
проведення експертизи у слідчого судді достатньо обмежує сторону 
обвинувачення у виборі методів доказування, котрі, як правило, 
визначаються для досягнення всебічності, повноти й неупередженості 
дослідження всіх обставин кримінального провадження. 

По-друге, судовий контроль, як специфічний вид контролю в сфері 
державного управління, полягає в тому, що він опосередковано 
втручається в роботу підконтрольного органу, розглядаючи як питання 
про законність процесу прийняття рішення, так і про законність самого 
процесуального рішення, пов’язаного з обмеженням конституційних прав 
і свобод людини та громадянина. Нормою закону, зокрема, закріплено, що 
до повноважень слідчого судді та судді суду належить здійснення 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК). Однак, режим такого 
контролю фактично поширено на однин з способів збирання доказів, 
непов’язаний з обмеженням прав та інтересів особи у кримінальному 
провадженні. 

По-третє, збирання доказів здійснюється виключно сторонами 
кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження, у визначеному КПК порядку 
(ст. 93).  
У той же час, чинна редакція ст. 242 КПК може дати підстави вважати, що 
слідчий суддя, розглядаючи відповідне клопотанням про призначення 
експертизи перебирає на себе функцію доведення факту вчинення особою 
злочину, адже ним буде констатуватись необхідність проведення 
експертного дослідження та визначатись перелік питань до експерта. 

По-четверте, Закон передбачає вичерпний перелік випадків, в яких 
призначення експертного дослідження є обов’язковим, однак щодо них 
сторона обвинувачення також вимушена звертатися до суду з клопотанням 
про проведення експертизи. На наш погляд, встановлення причин смерті, 



315 

тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, а також інші обов’язкові 
випадки для проведення експертизи, визначені ч. 2 ст. 242 КПК, не 
повинні потребувати звернення до суду з відповідним клопотанням. 

По-п’яте, призначення експертизи саме за рішенням суду достатньо 
негативно впливає на випадки, коли результати такого дослідження 
потрібні терміново, наприклад, встановлення тілесних ушкоджень, які 
мають здатність швидко зникати. 

По-шосте, аналіз практики дає підстави зазначити, що необхідність 
отримання судового дозволу на обов’язкове призначення експертизи, 
суттєво вплинула на збільшення завантаженості судів, а відтак і на їх 
здатність оперативно розглядати інші клопотання за зверненнями сторони 
обвинувачення або захисту. 

З урахуванням наведених аспектів слід дійти висновку, що такий 
підхід є хибним та, на наше переконання, чинна редакція ст. 242 КПК має 
суттєві недоліки, що впливають на можливість виконання завдань 
кримінального провадження (ст. 2 КПК) органами досудового 
розслідування, його оперативність та ефективність. 

Пропонуємо зазначену норму привести до редакції, яка діяла до 
набрання чинності Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 «Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів» 
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Незважаючи на величезну кількість наукових праць з даної 

проблематики, питання визнання доказів недопустимими не перестає бути 
актуальним. Однією з гарантій забезпечення прав та законних інтересів 
особи у кримінальному провадженні, винесення справедливого судового 
рішення відіграє закріплене у п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду 
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України «Про застосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя» від 01.11.1996 р. № 9 положення, в якому зазначено, що 
«згідно зі ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись 
на припущеннях, а також доказах, одержаних незаконним шляхом. Докази 
повинні визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад, 
тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням 
гарантованих Конституцією України прав людини й громадянина, 
встановленого кримінально-процесуальним законодавством порядку, або 
не уповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою дій, не 
передбачених процесуальними нормами» [1]. Дане твердження виражає 
правову природу допустимості доказів, а також певною мірою стосується 
процесуального порядку визнання їх недопустимими. 

Однією із концепцій визнання доказів недопустимими є посилання на 
доктрину «плодів отруєного дерева» (fruit of poisonous tree doctrine) з 
позиції практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). 
Зокрема, приймаючи рішення у справі «Гефген проти Німеччини» для 
описання доказів, отриманих із порушенням встановленого порядку, 
ЄСПЛ послався на доктрину «плодів отруєного дерева», відповідно до якої 
якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані за його 
допомогою, будуть такими ж [2]. Також, у рішенні «Нечипорук і Йонкало 
проти України» Європейський суд зазначив, що докази, отримані в 
кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, 
призводять до їх несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили 
таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для 
засудження обвинуваченого судом [3]. Вищезазначена доктрина створена 
на підставі прецедентних рішень Верховного Суду США в 20-ті роки XX 
ст. Широке розуміння даної доктрини означає, що будь-яке порушення 
поліцією конституційних прав громадян, що навіть має не безпосередній, 
а лише опосередкований зв’язок із самим процесом виявлення, вилучення 
і фіксації доказів, призводить до втрати ними юридичної сили [4, с. 119; 5, 
с. 101]. Щодо норм вітчизняного кримінального процесуального 
законодавства, то дана концепція була включена в 2012 році до 
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) в 
діючій редакції (зокрема, норми глави 4 КПК України). 

Щоб забезпечити допустимість доказів, необхідно попередити появу 
ознак недопустимості, завчасно усунути підстави для визнання доказів 
недопустимими [6, с. 250]. Недопустимим визнається доказ, отриманий 
внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих 
Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які 
інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного 
порушення прав та свобод людини [7]. 

У кожній конкретній ситуації, з урахуванням фактичних обставин 
справи та отримання доказів, суд в нарадчій кімнаті під час ухвалення 
судового рішення, надає оцінку допустимості кожного доказу. На основі 
аналізу норм чинного КПК України, доходимо висновку, що у будь-якому 
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разі питання щодо допустимості чи недопустимості доказу має 
вирішуватися у нарадчій кімнаті. Тобто, у разі очевидної недопустимості 
доказу, яку суд виявив під час судового розгляду, він має вийти до 
нарадчої кімнати для постановлення ухвали про неможливість 
дослідження або припинення дослідження такого доказу. Такі ж дії має 
вчинити суд для визнання недопустимими доказів, про які йдеться мова у 
ч. 1 ст. 88 КПК України. 

Власне, оцінка доказів у кримінальному провадженні здійснюється з 
точки зору належності, допустимості та достовірності. Відповідно до ч. 2 
ст. 84 КПК України, параграфів 3-5 глави 4 КПК України, процесуальними 
джерелами доказів виступають показання, речові докази, документи, а 
також висновки експертів. Належними, відповідно до ст. 85 КПК України, 
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. Тлумачення норм статей 86-88 КПК України 
щодо поняття та змісту недопустимості доказів дає підстави дійти до 
висновку, що недопустимими визнаються всі ті докази, які отримані із 
порушенням порядку, встановленого КПК України. Визнання доказів 
недопустимими призводить до втрати ними юридичної сили, 
неможливості їх врахування при прийнятті процесуальних рішень і при 
доведенні обставин, які входять до предмету доказування, на них не може 
посилатися суд при ухваленні судового рішення. 

Хоча надання судом оцінки допустимості доказу в деякій мірі і несе в 
собі відбиток суб’єктивізму, все ж таки є певні критерії для визнання 
доказу недопустимим, зокрема – це наявність істотного порушення прав і 
свобод людини. Даним положенням надаються дискреційні повноваження 
суду у визначенні того, чи є відповідні порушення істотними. Мова тут йде 
про очевидні істотні порушення, скажімо, здійснення процесуальних дій, 
які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з 
порушенням його суттєвих умов, допит членів сім’ї або близького родича 
підозрюваного без попередження про право відмовитися давати показання 
тощо. Тобто, у разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час 
судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою 
неможливість дослідження такого доказу або припинення його 
дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате 
(ч. 2 ст. 89 КПК України). Відповідно до ч. 2 ст. 23 КПК України не можуть 
бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і 
документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, 
крім випадків, передбачених цим Кодексом [8, c. 12]. 

Аналіз положень ст. 89 КПК України дозволяє дійти висновку, що 
законодавець ознаки недопустимості доказів поділяє на очевидні та 
неочевидні. Залежно від цього вже і визначається момент прийняття 
рішення щодо недопустимості доказів, який окреслений межами судового 
розгляду. Однак, вказане не означає, що визнання доказів недопустимими 
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повинно відкладатися до моменту ухвалення вироку судом (ст. 374 КПК 
України). Так, у ч. 3 ст. 358 КПК України передбачена можливість 
виключення під час дослідження документів із числа доказів, якщо є 
сумніви в їх достовірності. Зазначене положення пояснюється тим, що 
законодавець вимагає усунути із процесу доказування ті докази, які мають 
очевидні ознаки недопустимості [9, с. 239]. Рішення про визнання доказу 
недопустимим може бути викладене як в ухвалі, так і у вироку суду. 

Ініціатива в поданні клопотання про визнання доказів недопустимими 
під час судового розгляду належить сторонам, потерпілому, а також 
представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 
Таке клопотання сторона повинна обґрунтувати, а суд пропонує іншій 
стороні висловити своє відношення до такого клопотання. У клопотанні 
про визнання доказів недопустимими повинні бути чітко викладені 
підстави їх недопустимості (неналежності доказів, отримання з 
порушенням встановленого КПК України порядку, незаконність джерела, 
отримання доказу неналежним суб’єктом і т. ін.). Як зазначається у ст. 350 
КПК України, відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає його 
повторному поданню з інших підстав. Якщо відсутні заперечення іншої 
сторони по суті заявленого клопотання, воно підлягає задоволенню. 
Обов’язок доказування обставин, що є підставою для виключення доказів, 
покладається на сторону, що заявила таке клопотання. У випадку 
заперечення протилежної сторони суд здійснює перевірку шляхом 
дослідження матеріалів провадження, допиту свідків, понятих, шляхом 
залучення спеціалістів, експертів і т. ін. Рішення суду про визнання доказів 
недопустимими тягне за собою невизнання їх юридичної сили і 
неможливість використання в доказуванні і тим більше в обґрунтуванні 
вироку [6, с. 252]. 

Підводячи підсумок проведеного дослідження, можна констатувати, 
що докази, які отримані з порушенням вимог, встановлених в 
кримінальному процесуальному законі, повинні визнаватися 
недопустимими, тобто такими, що не мають юридичної сили й не можуть 
бути покладені в основу підозри чи обвинувачення у вчиненні 
кримінального правопорушення, установлення будь-яких інших обставин, 
які мають значення для кримінального провадження, а також на них не 
може посилатися суд при ухваленні судового рішення. 
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Annotation. The physicochemical changes of some organic solvents in the 

evaporation processes are analyzed. The necessity of using a comprehensive set methods 
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for petroleum products, fuels and lubricants materials researches has been proved. The 
inverse linear dependence is revealed of the gravimetric changes by the gasoline solvents 
during the evaporation process over a certain period time. 

Key words: petroleum products, organic solvents, evaporation, qualitative 
fluorescence analysis, thin-layer chromatography, gas chromatography. 
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применения всестороннего комплекса методов при исследовании НП и ГСМ. 
Выявлено обратную линейную зависимость гравиметрических изменений 
бензинов-растворителей в процессе испарения в течение определенного периода 
времени. 

Ключевые слова: нефтепродукты, органические растворители, испарения, 
качественный люминесцентный анализ, тонкослойная и газовая хроматография.  

 
Аналіз наукових розробок. Учені-криміналісти постійно вивчають 

проблему використання спеціальних знань у вигляді результатів судових 
експертиз під час розслідування різних видів злочинів, в тому числі 
пов’язаних з дослідженням НП та ПММ. Зокрема, варто виділити таких 
науковців, як Авер’янова Т.В., Аленін Ю.П., Золотаревська І. А., Киселева 
Б.А, Беляева Л.Д., Ісламов Т.Х, Ількова Е.Л., Абдулаева М.У., Чешко І.Д., 
Гутманас Я.С., Татоліс В.К., Вороб’єва В.В., Салімов А.А., Степанова І.Р. 
[1, с. 7, 2 с. 11, 3 с. 8] та багато інших. Однак нині не існує розвідок, у яких 
розглядалися б можливості судових експертиз, що призначаються під час 
розслідування злочинів, пов’язаних із фізико-хімічними змінами 
нафтопродуктів (НП), зокрема процесами випаровування органічних 
розчинників. 

Мета – дослідити фізико-хімічні зміни нафтопродуктів у процесі 
випаровування (на прикладі деяких органічних розчинників). 

Матеріали та методи дослідження. Проведення експерименту 
здійснювалося на базі лабораторії відділу досліджень матеріалів, речовин 
та виробів Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центру МВС України. Для дослідження нами були обрані різні види 
органічних розчинників, зокрема: «Бензин Калоша» (зразок №1), «Уайт-
спірит» (зразок №2), «Розчинник на основі уайт-спіриту» (зразок № 3), 
«Органічний розчинник – керосин» (зразок №4). 

Для експерименту відбирали по 20 мл кожного розчинника поміщали 
їх до скляних бюксів. В подальшому здійснювали дослідження: одразу 
після відбору зразків, через 3 год., 24 год. та 96 год випаровування при 
кімнатній температурі 20°С та відносній вологості 67%. 

Дослідження проводили здійснюючи: зовнішній аналіз, якісний 
люмінесцентний аналіз (ЯЛА); тонкошарову хроматографію (ТШХ) та 
газову хроматографію (ГХ). 

Зовнішній огляд проводили в добре провітреному приміщенні без 
впливу сторонніх запахів та освітленому приміщення при денному світлі. 
При цьому основними зовнішніми показниками були колір, запах, 
консистенція.  
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При якісному люмінесцентному аналізу об’єкти дослідження були 
оглянуті в затемненій кімнаті в ультрафіолетовому випромінюванні з 
довжинами хвиль х = 366 нм та х=254 нм, а також після їх нанесення на 
паперовий фільтр. 

ТШХ здійснювалося за наступних умов: нерухома фаза – пластинки 
«MERCK» TLC Silicia gel 60 F254; рухома фаза – октан-бензол (5 : 1); 
підйом фронту елюенту – 85 мм; детектування плям – ультрафіолетове 
випромінювання (366 нм, 254 нм), реактив Маркі; зразки для порівняння – 
змінений бензин, змінене паливо дизельне, гас, нафтова олива та гексан. 

Дослідження методом газової хроматографії здійснювали за 
наступних умов: прилад – Shimadzu GC-2010; капілярна колонка – Restek-
100-DHA; довжина – 100 м; діаметр – 0,25 м; фаза – 0,5 мкм; газ-носій – 
гелій; інжектор Split 20:1; температура випарника – Т=250°С; термостат – 
Тпоч.=40°С, (10 хв, нагрівання – 5°С/хв.), Ткінц.= 180°С, тримати 20 хв, 
нагрівання – 15°С/хв, Ткінц.=300°С, тримати 20 хв; детектор – полум’яно-
іонізаційний (ПІД) Т = 300°С; витрата повітря – 400 мл/хв; витрата гелію – 
40 мл/хв; проба – 0,2 мкл. 

Результати досліджень та їх обговорення. В результаті наших 
досліджень встановлено наступне. Зовнішнім оглядом виявлено, що 
досліджувані розчинники являють собою рухливі прозорі безбарвні 
рідини, які мають запах, характерний для нафтопродуктів.  

ЯЛА виявлено, що від зразків 2-4 в УФВ (х = 366 нм) спостерігали 
люмінесценцію блакитного кольору, що є характерним для світлих 
нафтопродуктів. Проте при нанесенні зразків на паперовий фільтр в УФВ 
(х = 366 нм) зон з люмінесценцією, що відрізняються від фону поверхні, 
не виявлено. Натомість, в УФВ (х = 254 нм) зразок №4 мав вигляд жирної 
плями.  

В результаті проведеного дослідження методом ТШХ встановлено, що 
в усіх досліджуваних варіантах (0 год., через 3 год., 24 год. та 96 год. 
випаровування) в УФВ (х = 366 нм) на хроматограмах зразків №2-4 зон, 
що люмінесціюють, не виявлено. При цьому, в УФВ (х = 254 нм) на 
хроматограмах зразків №2-4 виявлено зони гасіння: від однієї (для зразка 
№3) до трьох (для зразків № 2 та №4). Разом з тим, виявлено, що на 
четверту добу експерименту (через 96 год.) тільки на хроматограмі зразка 
№1 спостерігались зони, що люмінесціюють з переходами відтінків 
кольорів у такому порядку: фіолетовий – блакитно-зелений – фіолетовий. 
При цьому, зони на хроматограмі зразка №1 мають слабку інтенсивність 
та забарвлення і не мають чітких меж. Натомість, в УФВ (х = 254 нм) ні 
на початку експерименту, ні після його закінчення зон гасіння не виявлено.  

При обробці пластини реактивом Маркі на хроматограмі зразка №1 
забарвлених зон не виявлено. Натомість на хроматограмах зразків №2 та 
№4 спостерігались забарвлені зони, які по мірі збільшення значень Rf 
розташовані на пластинці у порядку зміни від синьої зони до буро-
малинової. А на хроматограмі зразка №3 відмічено тільки одну зону, 
забарвлену в слабкий буро-малиновий колір.  
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При дослідженні розчинників методом газової хроматографії на 
початку проведення експерименту встановлено, що: 

– на хроматограмах зразків №1-3 виявлено піки, які за вуглеводневим 
складом та часом утримання характерні для світлих нафтопродуктів – 
бензинів-розчинників; 

– на хроматограмі зразка №4 виявлено піки, які за вуглеводневим складом 
та часом утримання характерні для світлих нафтопродуктів – гасів.  

Увагу привертає динаміка зміни вуглеводневого складу 
досліджуваних розчинників, адже уже через 24 год. і в подальшому чітко 
прослідковується втрата легких вуглеводнів. Особливо це помітно на 
хроматограмах зразків № 2-3, де через 24 год. спостерігається зникнення 
фракції вуглеводнів до С13, а через 96 год. – до С15. Натомість, серед 
досліджуваних зразків, четвертий зразок характеризується відносно 
стабільним вуглеводневим складом.  

Зауважимо, що через 96 год. зразок №1 повністю випарувався. Тому 
ми вносили до бюксу незначну кількість розчинника (гексану), 
здійснюючи змиви зі стінок внутрішньої поверхні, після чого проводили 
ГХ-аналіз. В результаті на хроматограмі зразка № 1 піків, характерних для 
НП чи ПММ, не виявлено. 

Також окремим аспектом наших досліджень був аналіз зміни маси 
досліджуваних зразків в процесі випаровування. Так, виявлено, що 
найбільш інтенсивний процес випаровування характерний для бензинів-
розчинників типу «Бензину Калоша» (зразок № 1), а найменш інтенсивно 
– для керосинів.  

Цікавим виявився той факт, що при побудові лінійної залежності зміни 
маси досліджуваних зразків від часового фактору в трьох з чотирьох 
досліджуваних зразках рівняння регресії виявилися досить подібними з 
високими показниками величини достовірності апроксимації (для 
«Бензину Калоша» – у=-0,13х+12,02 (R2~0.86); для «Уайт-спіриту» – у=-
0,11х+12,40 (R2~0.86); для «Розчинника на основі уайт-спіриту» – у=-
0,11х+15,39 (R2~0.87). Отримані нами результати доводять зворотню 
лінійну закономірність гравіметричних змін бензинів-розчинників у 
процесі випаровування протягом певного періоду часу за тих чи інших 
стабільних умов мікроклімату навколишнього середовища.  

Висновки. Таким чином, у ході систематизації та узагальнення 
отриманих результатів можна зробити наступні висновки: 

1) при дослідженні аналізованих видів розчинників, які за своєю 
природою є нафтопродуктами, необхідно застосовувати всебічний 
комплекс методів, адже якщо НП (ПММ) при ЯЛА не виявлено, це ще не 
свідчить про те, що його не було; 

2) при надходженні на експертизу органічних розчинників чи їх 
залишків потрібно одразу проводити дослідження, оскільки дана група НП 
є досить легколетючими речовинами, зокрема бензини-розчинники типу 
«Бензину Калоша», які уже на четверту добу можна і не виявити. Крім 
того, найбільш раціональним методом дослідження даного виду 
розчинників є газова хроматографія; 
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3) виявлено зворотню лінійну залежність гравіметричних змін 
бензинів-розчинників у процесі випаровування протягом певного періоду 
часу за тих чи інших стабільних умов мікроклімату навколишнього 
середовища. 
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Анотація. Авторами наведено переваги використання лазерного 3 D-сканера 

для застосування в огляді місця дорожньо-транспортного діяння у порівнянні із 
традиційними криміналістичними засобами. Виокремлено і розглянуто негативні 
чинники, в тому числі пов’язані із відсутністю правового регулювання їх 
застосування. 

Ключові слова: дорожньо-транспортне діяння, огляд місця дорожньо-
транспортного діяння, 3 D-сканування, джерело доказів. 
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Annatation. The authors outline the advantages of using a laser 3 D scanner for use 
in the inspection of a traffic scene compared to traditional forensic equipment. Negative 
factors were identified and considered, including those related to the lack of legal 
regulation of their application. 

Key words: traffic accident, traffic scene inspection, 3 D-scan, source of evidence. 
 
Аннотация. Авторами приведены преимущества использования лазерного 3 

D-сканера для применения в осмотре места дорожно-транспортного деяния по 
сравнению с традиционными криминалистическими средствами. Выделены и 
рассмотрены негативные факторы, в том числе связанные с отсутствием правового 
регулирования их применения. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное действия, осмотр места дорожно –
транспортного деяния, 3 D-сканирование, источник доказательств. 

 
Останнім часом з’явилися наукові публікації, в яких розкриваються 

новітні можливості використання в криміналістичній практиці лазерного 
3 D-сканера [1, с. 39-42 та ін.], що виявилося особливо ефективним й у 
вітчизняній слідчій та експертній практиці при проведенні огляду місця та 
подальшого експертного дослідження особливо чисельнооб’єктного 
дорожньо-транспортного діяння (далі ДТД) [2, с. 166-171; 3, с. 313-315; 4, 
с. 17-22; 5, с. 405-414 та ін.]. А оскільки згідно вимог ч. 3 ст. 214 КПК 
України передбачається лише одна із невідкладних слідчих дій – огляд 
місця діяння, що може бути проведена до внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
[6], тому такий вид інноваційних технологій в криміналістичній практиці 
заслуговує на увагу і подальше їх дослідження. В контексті зазначеної 
теми доцільно взяти за основу матеріал, який викладений в одній із 
останніх навчально-наукових робіт з криміналістики [4, с. 17-22]. Якість, 
повнота та всебічність отриманих результатів протягом проведення огляду 
місця будь-якого діяння, має надзвичайно важливе значення для 
подальшого успішного кримінального провадження. Отже чим ретельніше 
та точніше будуть отримані як майбутні докази відомості в ході даної 
слідчої дії, тим більш інформативне значення матиме дана дія у процесі 
розслідування. Тому удосконалення методів фіксації та документування 
отриманих результатів сприяють оптимізації та заощадженню ресурсів з 
одного боку, та збільшенню інформативності результатів огляді місця 
діяння як отримуючої слідчої дії з іншого. 

На підставі викладеного вважаємо за необхідне з’ясувати загальні 
можливості лазерного сканування, яке безперечно є інноваційним, 
принципово придатним для фіксації, документування методом 
паралельної фіксації та експертного дослідження не тільки місця ДТД, але 
й будь-якого місця вчинення кримінального правопорушення, та особливо 
корисним у випадках чисельності на місці діяння жертв та інших 
пошкоджених об’єктів. 

Саме під час огляду місця ДТД важливого доказового значення, як 
правило, мають відомості стосовно відносного розташування потерпілих, 
транспортних засобів та їх фрагментів, слідів на дорожньому покритті від 
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коліс транспортних засобів, подряпин на дорожньому покритті або 
дорожніх спорудах від транспортних засобів, слідів осипання скла та 
ґрунту та ін.  

В практичній діяльності існує декілька способів фіксації такої слідової 
картини. Перший спосіб – традиційний, із застосуванням фотоапаратів і 
відеокамер, вимірювальних рулеток і курвіметрів. Схему місця ДТП 
оформляють від руки на аркуші паперу. До недоліків зазначеного способу 
фіксації слідової інформації на місці ДТП слід віднести не тільки тривалі 
часові витрати на збирання потрібних даних, але й можливість помилки 
(людський фактор) під час вимірювання та фіксації даних у складних умовах.  

Другий спосіб збирання слідової інформації на місці ДТП побудовано 
на основі фотограмметричної зйомки, коли за допомогою фотоапарата 
роблять два або більше знімків місця ДТП з різних точок, які обробляють 
із застосуванням спеціальної програми. За таким способом працюють 
комплекси «Фотоком», «Фомп-к», «PC-Rect», «Iwitness» тощо. 
Недоліками цього способу фіксації слідової інформації є обмеженість його 
застосування в умовах видимості у вечірній і нічний часи, в умовах дощу, 
снігу або туману, доволі складний інтерфейс програми для обчислення 
вимірювань, та інші [2, с. 166-167]. 

В умовах сьогодення лазерний 3 D-сканер дозволяє не тільки якісно, 
ретельно, точно й ефективно фіксувати криміналістично значущих 
відомостей, але й значно заощадити сили і засоби. 3 D-сканер – це 
технічний засіб, який дозволяє створити тривимірну електронну копію 
сканованого об’єкта, яку надалі можна переглядати та досліджувати за 
допомогою спеціального програмного забезпечення і навіть роздрукувати 
на 3 D-принтері [3, с. 313]. 

Залежно від якості, середній час сканування ДТП займає біля 9–15 
хвилин. Із файлів сканера, використовуючи програму Scene 5.0, 
спеціалісти створюють віртуальний тривимірний вид картини пригоди, з 
видами зверху, знизу, з боків, що дозволяє детально проаналізувати 
ситуацію, що склалася [4, с. 19-20]. 

Технологія лазерного сканування дозволяє, наприклад, отримати 
розміри деформації автомобіля, що приймав участь у ДТД, довжину та 
ширину слідів юза чи подряпин на асфальті, відстань від орієнтиру та 
базової лінії до об’єктів ДТД [4, с. 20]. 

При використовуванні лазерного сканера практично немає 
необхідності складати схему ДТД на місці діяння, оскільки тепер усі 
необхідні розміри з більш високою точністю можна визначити 
безпосередньо за результатами сканування з похибкою ± 2 мм на 25 м.  

Слідчий, який оглядає ДТД без лазерного сканування, стикається з 
проблемами вже при описі та складанні протоколу та схеми місця діяння. 
Наприклад, йому доводиться надавати увагу не тільки крупним об’єктам 
діяння – автомобілям, але й всіляким слідам на дорозі та невеликим 
фрагментам [5, с. 408]. Навіть, якщо слідчий намагається зосередитись 
лише на обставинах ДТД, він все одно може бути необ’єктивним і 
неточними.  
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У протилежність традиційним зазначеним методам, при яких 
спеціалісти при огляді ДТД роблять фотознімки, фіксують і графічно 
документують об’єкти вибірково, узгоджуючись з власним баченням 
ситуації на місці діяння, метод лазерного сканування допускає повне 
покриття зйомкою всього місця діяння. Такі можливості методу лазерного 
сканування дозволяють його використовувати при експертному 
дослідженні місця ДТД, особливо за наявності масштабних і складних 
автокатастроф, з великою кількістю учасників, пошкодженнями 
дорожньої інфраструктури та транспортних засобів. 

За наявності результатів сканування місця ДТД експерт, слідчий або 
суддя мають можливість «повернутися» на місце ДТД вже після огляду, 
виявити матеріальні зміни, що не були виявлені під час огляду. При цьому 
будь які антиделіктні сліди та інші речові джерела антиделіктних 
відомостей можуть бути особисто чи експертно досліджені за допомогою 
результатів лазерного сканування більш детальніше [4, с. 19-21]. 

Узагальнюючи, можемо зазначити, що до позитивних чинників 
застосування 3 D-сканера відносяться по-перше, висока точність 
документування інформації в графічній формі, що дає можливість відтворення 
реалістичної картини, а також масштабного моделювання обстановки вчинення 
кримінального правопорушення. По-друге – висока швидкість оброблення 
інформації, наприклад, для детального опису стандартної однокімнатної 
квартири у звичайний спосіб потрібно 1,5-3 години і більше, тоді як 3 D-сканер 
створить реалістичну модель за кілька хвилин. По-третє, 3 D-сканер має 
можливість виконувати і додаткові функції, наприклад, створення анімації, 
планів, проекцій, розрізів об’єктів у форматі 2D, та інше, що дозволяє здійснити 
ретельний аналіз криміналістичної інформації. Однак, застосування3 D-
сканування має й низку недоліків, поміж яких достатньо висока ціна засобів і 
програмного забезпечення, обов’язкова наявність спеціальних знань, 
відсутність кваліфікованих спеціалістів, відсутність чітких процесуальних 
підстав для визнання допустимості доказів, зафіксованих і досліджених за 
допомогою технології 3 D-сканування [3, с. 314]. 

Отже, можна стверджувати, що лазерне сканування дозволяє в 
декілька разів збільшити «змістовність» зафіксованих та 
задокументованих таким чином матеріальних змін, надає наочну 
(об’єктивну) та зручну візуалізацію ДТД та інших кримінальних 
правопорушень в тривимірному вигляді, що дозволяє досягти високої 
ілюстративної якості, схожої із фото- і відеозображенням. 

З’являється можливість проводити більш точні вимірювання 
відстаней та об’єктів за координатами сканованих точок. При цьому час 
огляду місця діяння скорочується в рази, від декількох годин при 
традиційному огляді до декількох десятків хвилин при лазерному 
скануванні. Проводити сканування може лише одна людина, в той час, як 
традиційно, вимірювання, наприклад, на місці ДТД проводять мінімум дві 
людини, а за правильністю проведення вимірювань спостерігають ще двоє 
понятих, що у більшості випадків є формальністю і ніякої об’єктивності 
результатів вимірювання не несе.  
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Сканування можна проводити в темний час доби, що не впливає на 
якість зображення. Відпадає необхідність у складанні масштабних схем 
місця ДТД. Отримана 3 D-картинка після сканування зберігає реальні 
розміри об’єктів [5, с. 409]. 

Таким чином, на нашу думку, традиційні протоколи огляду місця і 
схеми ДТД та проведення інших об’ємних та тривалих оглядів місця 
діяння кримінальних правопорушень можуть бути доповнені або навіть 
замінені більш інформативними тривимірними зображеннями, 
отриманими за допомогою лазерних сканерів. Для цього, в свою чергу, 
необхідно розробити експертну методику автоматизованого складання 
схеми ДТД та інших кримінальних правопорушень на підставі результату 
лазерного сканування та внести відповідні зміни до норм КПК України 
щодо допустимості доказів, задокументованих в зазначений спосіб. 
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ЩОДО ПОСТАНОВЛЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ УХВАЛИ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРО 
ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ 

 
ON THE ORDER OF THE INVESTIGATING JUDGE HAS DECIDED 

IN RESPECT OF THE RESULTS OF THE APPLICATION FOR 
TEMPORARY ACCESS TO THINGS AND DOCUMENTS 

 
О ПОСТАНОВЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫМ СУДЬЕЙ РЕШЕНИЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА О 
ВРЕМЕННОМ ДОСТУПЕ К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ 

 
Анотація. У роботі досліджено практику постановлення слідчими суддями 

ухвал за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і 
документів. Автор доходить висновку, що постановлення слідчим суддею ухвали, 
вид якої не передбачено КПК України, суперечить засаді законності кримінального 
провадження. Запропоновано доповнити чинний КПК України положеннями про 
можливість постановлення слідчим суддею ухвал про відмову у задоволенні 
клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів та про їх повернення. 

Ключові слова: тимчасовий доступ до речей і документів, засіб кримінального 
процесуального доказування, слідчий суддя, судовий контроль. 

 
Annotation. The work is devoted to investigating the practice of ruling by 

investigative judges on the results of consideration of requests for temporary access to 
things and documents. The author concludes that the decision of the investigating judge 
of the decision, the kind of which is not provided by the CPC of Ukraine, is contrary to 
the principle of the lawfulness of criminal proceedings. It is proposed to supplement the 
current CPC of Ukraine with the provisions on the possibility of issuing resolutions on 
refusal to satisfy requests for temporary access to things and documents and their return. 

Key words: temporary access to objects and documents means of criminal 
procedural proof, investigating judge, judicial control. 

 
Аннотация. В работе исследована практика вынесения следственными 

судьями постановлений по результатам рассмотрения ходатайств о временном 
доступе к вещам и документам. Автор приходит к выводу, что принятие 
следственным судьей постановления, вид которого не предусмотрен УПК 
Украины, противоречит принципу законности уголовного производства. 
Предлагается дополнить действующий УПК Украины положениями о 
возможности вынесения постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств о 
временном доступе к вещам и документам и об их возвращении. 

Ключевые слова: временный доступ к вещам и документам, средство 
криминального процессуального доказывания, следственный судья, судебный 
контроль. 
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Аналіз наукових розробок. Найбільший відсоток клопотань, що 
розглядається слідчими суддями, становлять клопотання про тимчасовий 
доступ до речей і документів. Крім того, розгляд клопотання про 
відбирання зразків для проведення експертизи (ч. 1 ст. 254 КПК України) 
та примусове відбирання біологічних зразків для дослідження (ч. 3 ст. 245 
КПК України) також здійснюється слідчим суддею в порядку, 
передбаченому для тимчасового доступу до речей і документів.  

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє 
ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона 
кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх 
підстав вважати, що ці речі або документи: 

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної 
фізичної або юридичної особи; 

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами 
кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, 
мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у 
кримінальному провадженні; 

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які 
містять охоронювану законом таємницю 1.  

Проте, регламентація процесуального порядку розгляду клопотання 
про тимчасовий доступ до речей і документів не передбачає інших видів 
ухвал, які має право постановляти слідчий суддя при розгляді цього 
клопотання, зокрема про відмову та про повернення такого клопотання у 
разі недотримання стороною кримінального провадження вимог закону. 

На відсутність законодавчої визначеності видів ухвал, які уповно-
важений постановляти слідчий суддя, вказують у своїх дослідженнях 
М. А. Макаров, А. В. Чуб, С. В. Шапутько, та інші. 

Вивчення правозастосовної практики слідчих суддів свідчить, що 
останні при розгляді клопотань постановляють ухвали про їх повернення. 

Так, наприклад, з огляду на відсутність підстав для звернення до 
слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і 
документів ухвалою слідчого судді Миронівського районного суду 
Київської області від 04.10.2019 повернуто клопотання представнику 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІК-Р.С . Ф.» особі А 2. 

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської 
області ухвалою від 29.07.2019 року повернув клопотання про тимчасовий 
доступ до речей і документів слідчому для приведення у відповідність до 
вимог Закону, адже таке клопотання не було погоджено прокурором 3. 

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області 
постановив ухвалу від 22.05.2015 про повернення особі А клопотання про 
тимчасовий доступ до речей і документів, як таке що не відповідає 
вимогам КПК України, оскільки таке клопотання не підписано стороною 
кримінального провадження, яка його ініціювала 4. 

Слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва ухвалою 
від 25.03.2014 року повернув клопотання слідчого про тимчасовий 
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доступ до речей і документів з підстав порушення правил 
територіальної підсудності 5. 

На наш погляд, практика постановлення слідчим суддею ухвали, вид 
якої не передбачено КПК України, суперечить засаді законності. 

Так, окреслене питання потребує вирішення шляхом закріплення на 
законодавчому рівні видів ухвал, що можуть бути постановлені слідчим 
суддею за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до 
речей і документів. 

Слушною є позиція С. В. Шапутько, яка зазначає, що прийняття 
рішення – це вибір альтернативи, тобто визначення того, як треба діяти в 
цьому конкретному випадку, якому варіанту поведінки віддати перевагу, щоб 
досягти поставленої мети, один з необхідних елементів конкретної вольової 
дії, що полягає у виборі мети дії і способів її досягнення. Відсутність 
визначеної законодавцем альтернативи прийняття слідчим суддею рішення 
(окрім постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і 
документів відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України) під час розгляду 
клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів обумовлює ситуацію, 
за якої слідчий суддя самостійно визначає види рішень, які доцільно прийняти 
в тій чи іншій ситуації, що є недопустимим. Законність ухвали слідчого судді 
передбачає дотримання, насамперед, вимог до такого рішення. У разі, коли 
такі вимоги законодавчо не визначені, з’ясування законності такого рішення 
стає неможливим 6, с. 104. 

У свою чергу, Н. В. Глинська, ведучи мову про кримінальні 
процесуальні рішення, зазначає, що основною умовою їх законності є те, 
що вони повинні бути ухвалені у визначеному законом порядку і у 
встановленій законом формі [7, с. 28]. 

Відсутність визначеного порядку винесення таких рішень дозволяє 
ставити під сумнів їх правомірність. Процесуальним рішенням слідчого 
судді повинна бути властива стабільність, послідовність і законність, що 
забезпечить ефективний судовий захист, підвищення рівня єдності 
правозастосовної практики. 

Таким чином, з метою врегулювання ситуації, за якої слідчі судді 
постановляють ухвали, які не передбачені КПК України щодо порядку 
розгляду клопотання, пропонуємо доповнити ст. 163 КПК України 
нормою про повернення стороні кримінального провадження клопотання 
про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно подане без 
додержання вимог ст. 160 КПК України. 

Отже, запропоноване доповнення до чинного КПК України в частині 
удосконалення процедури тимчасового доступу до речей і документів як 
засобу кримінального процесуального доказування, зокрема 
впровадження альтернативних видів ухвал, безумовно підвищить 
ефективність здійснення кримінального процесуального доказування, а 
також забезпечить дієвість функціонування цього інституту у 
кримінальному провадженні. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методические вопросы комплексного 

криминалистического исследования подписей, выполненных техническими 
приборами «Autopen», «Signascript» и печатью факсимиле. 

Ключевые слова: факсимиле, технико-механическое факсимиле, технико-
криминалистическое исследование факсимиле. 

 
У сучасних умовах набувають поширення підписи, виконані печаткою 

факсиміле та технічними пристроями «Autopen»[1], Signascript [2]. 
Відповідно до тлумачного словника української мови, факси́міле, це «… 
кліше, печатка, за допомогою яких можна багаторазово відтворювати 
власноручний підпис» [3]. Практичне використання печатки факсиміле та 
технічних пристроїв «Autopen», Signascript забезпечує багаторазове 
відтворення підпису від імені певної особистості в різноманітних 
документах з одним і тим же графічним зображенням (взаємне розміщення 
елементів підпису та їх розмірні характеристики), що в принципі є 
неможливим при власноручному (біомеханічному) виконанні підписів. 
Між такими підписами різниця лише в способі і механізмі нанесення 
підписів, у першому випадку фарбова речовина відшаровується від 
поверхні фасиміле і нашаровується на папір, а в другому випадку – з 
кінчика пера чи кульки ручки, яка закріплена в технічному пристрої, який 
забезпечує рухову програму виконання підпису. Підписи, нанесені 
печаткою факсиміле, є об’єктами техніко-криміналістичного дослідження 
реквізитів документів, відповідно до методики дослідження відбитків 
печаток та штампів, а підписи виконані технічними пристроями можна 
віднести до цього виду експертиз лише у разі встановлення їх механічного 
виконання. За умови недостатньої кваліфікації експерта та відсутності 
методики експертного дослідження таких підписів, вони можуть бути 
об’єктами судово-почеркознавчого дослідження з відповідним 
позитивним висновком щодо конкретної особи, що буде вважатися 
неупередженою експертною помилкою. (Неупереджений – який не має 
обманної, негативної, заздалегідь сформованої думки, упередження проти 
кого-, чого-небудь [4]).  

Водночас, висновок експерта, який проводив дослідження підпису, 
нанесеного печаткою факсиміле, ґрунтується на ознаках технічного 
відображення рельєфу графічної поверхні факсиміле та фарбової речовини 
на поверхні паперу, сукупність яких достатня для висновку про те, що дане 
графічне зображення нанесене печаткою факсиміле, яка відображає 
графічне зображення підпису від імені конкретної особистості. 

З методичної точки зору таке техніко-криміналістичне дослідження 
підпису факсиміле можна вважати завершеним. Водночас, якщо це підпис 
від імені певної особистості, то подальше судово-почеркознавче 
дослідження даного графічного зображення підпису є обов’язковим, 
оскільки це буде неповнота експертного дослідження. У таких випадках 
варто застосовувати комплексне дослідження за участю, як мінімум, двох 
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експертів різних спеціальностей: 1.3 – «Техніко-криміналістичне 
дослідження підписів» та 1.1- «Криміналістичне дослідження почерку і 
підписів». Почеркознавчим дослідженням треба встановити, чи відповідає 
графічне зображення, яке нанесене печаткою факсиміле, справжнім 
підписам конкретного виконавця. Порівняльне дослідження має 
проводитись експертом за методикою судово-почеркознавчих досліджень 
підписів. Наслідком таких досліджень має бути позитивний висновок у 
разі збіжності сукупності ознак, які співпадають з ознаками достовірних 
підписів даної особистості, та негативного висновку, у разі встановлення 
сукупності розбіжних ознак. Формулювання експертного висновку щодо 
проведених досліджень таких об’єктів може бути таким:  

1. «Підпис від імені Іванова А.І. в документі «Х» нанесений печаткою 
факсиміле».  

2. «Факсимільне зображення підпису в документі «Х» відповідає 
графічному зображенню власноручно нанесених підписів Іванова А.І., а 
сукупність збіжних загальних та окремих ознак достатня для висновку про 
те, що факсимільне зображення підпису від імені Іванова А.І. виготовлене 
із зразка справжнього підпису Іванова А.І.»  

Зовсім інша експертна ситуація може виникнути, коли документи 
підписувались спеціально розробленими для цього технічними 
пристроями «Autopen» чи «Signascript» різних модифікацій, коли будь-які 
записи чи підписи можуть тиражуватись в необмеженій кількості будь-
яким пишучим приладом, який закріплений в руховому механізмі даного 
технічного пристрою [5]. Нанесені таким чином підписи по своїй суті 
будуть техніко-механічним факсиміле, оскільки всі вони мають однакові 
почеркові характеристики, зокрема: розмір і нахил елементів підпису та їх 
взаємне розміщення один по відношенню до одного у вертикальній і 
горизонтальній площині підпису, співпадаючі крапки початку та 
закінчення рухів, однакова ширина штрихів, як відображення 
недиференційованого натиску на пишучий прилад тощо. Якщо такі 
підписи співставити в променях світла на просвіт, то всі графічні 
зображення елементів в таких підписах будуть співпадати, що й буде 
підставою для експертної версії, що це техніко-механічне факсиміле, 
оскільки у біомеханічних рухових навичках таке виконання підписів 
практично неможливе. Водночас в таких підписах відсутні будь-які ознаки 
технічної підробки підписів та ознаки печатки факсиміле, а натомість 
мають проявлятись трасологічні ознаки кінчика пишучого приладу, який 
в результаті контактної взаємодії з поверхнею паперу залишає характерні 
ознаки своєї поверхні. Тому для того, щоб встановити, яким способом 
були нанесені досліджувані підписи печаткою факсиміле чи техніко-
механічним способом з використанням приладів «Autopen» чи 
«Signascript», треба проводити трасологічне дослідження слідів ковзання, 
які залишились на папері від кінчика (пера, кульки тощо) пишучої ручки, 
яка використовувалась в даних пристроях для реалізації графічних 
почеркових зображень. Таке трасологівне дослідження даних підписів є 
проміжним етапом в комплексному експертному дослідженні, яке 
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проводиться з метою встановлення способу виконання досліджуваних 
підписів. 

Наступним етапом дослідження, з нашої точки зору, має буди 
апаратно-технічне дослідження пристроїв «Autopen» чи «Signascript», та їх 
програмного забезпечення у разі їх вилучення у підозрюваного. Кожний 
технічний пристрій, який серійно виготовлений за єдиною технологією, 
все ж таки має свої індивідуальні особливості, як в механічних частинах, 
так і в програмному забезпеченні операційної системи, яка 
використовується для реалізації графічних зображень у вигляді почерку 
або підписів. Таким чином нам треба встановити, що в операційну систему 
приладу уведена програма реалізації графічного зображення почерку чи 
підпису від імені певної особистості, а це вже буде експертиза 
програмного забезпечення даного пристрою. Механічні особливості 
«Autopen» чи «Signascript» досліджуються технічною експертизою даних 
приладів шляхом проведення експериментальних досліджень графічних 
зображень, з метою встановлення індивідуальних ознак, які 
відображаються в одних і тих же графічних зображеннях літер чи 
елементах підпису. Такі технічні експертизи проводились у свій час коли 
треба було встановити друкарську механічну машинку, на якій був 
надрукований досліджуваний текст та скільки було копій тексту, 
виконаних через копіювальний папір. Отже експертиза програмного 
забезпечення, яке обумовлює процес механічного виконання почерку чи 
підписів та технічна експертиза механізмів даних технічних засобів є 
складовими частинами комплексного дослідження графічних зображень 
почерку чи підписів, які виконувались даними пристроями, з метою їх 
ототожнення. 

Завершальним етапом в комплексному дослідженні таких об’єктів є 
судово-почеркознавче дослідження графічних зображень в досліджуваних 
документах та в порівняльних зразках почерку чи підписів певної 
особистості. Наслідком таких досліджень буде встановлення сукупності 
збіжних ознак, які притаманні ознакам справжнього почерку чи підписам 
даної особи, які були використані, як матриця для створення відповідного 
тексту та підписів. Розбіжні ознаки можуть бути виявлені в ширині 
штрихів при виконанні рухів зверху вниз та знизу до гори у відповідних 
елементах букв чи елементах підпису за умови, що механічні елементи 
пристроїв не відтворюють ритмічність натиску на пишучий прилад, що є 
характерною особливістю для біомеханічних рухів людини і відмінною 
ознакою для механічних рухів.  

Такі комплексні дослідження будуть більш ефективними у разі 
виконання текстів чи підписів у різних документах та різний час за умови 
вилучення технічного пристрою «Autopen» чи «Signascript» і мало 
ефективними за умови реалізації окремих підписів чи коротких записів 
коли встановити, що це техніко-механічне факсиміле дуже складно або 
практично неможливо, оскільки традиційні ознаки технічної підробки в 
таких підписах відсутні, а отже вважати, що це об’єкти техніко-
криміналістичного дослідження немає підстав. Саме ж виконання такого 
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підпису хоч і здійснюється механічним шляхом відповідно до рухової 
програми на виконання даного підпису, збереженої на флеш карті чи в 
операційній системі приладу, але встановити це складно. Тому експерти 
можуть опинитись в ситуації, коли окрім категоричного позитивного 
висновку іншого не можна зробити, тому що для цього в звичному 
почеркознавчому дослідженні у них немає підстав, що буде об’єктивно 
зумовленою експертною помилкою. Тому наукові відділи експертних 
установ та експертних служб повинні запланувати наукові дослідження 
почерку та підписів, виконаних такими технічними пристроями, та, як 
мінімум, мати в своєму розпорядження такі пристрої для вивчення їх 
потенційних можливостей. Те положення, що розробники самі вносять в 
операційну пам’ять приладу той графічний об’єкт, який він потім буде 
виконувати не можна вважати застереженням від протиправного його 
використання. 
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Сучасний розвиток комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення в загалі, та графічних редакторів зокрема, дозволили досягти 
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небувалої до нині якості підробок графічних зображень, тому питання 
встановлення автентичності представленого зображення не втрачає своєї 
актуальності. А однією з найпоширеніших задач, які ставляться для 
вирішення судовим експертом під час проведення фототехнічної 
експертизи – є задача пошуку внесення змін в первинне зображення.  

Існує багато способів втручання в первинне зображення, але деякі 
зміни не впливають на зміст первинного зображення, наприклад, при 
використання інструментів світло- та кольоро- корекції, але є й такі, які 
можуть суттєво змінити первинний зміст зображення, наприклад, 
прибрати якийсь суттєвий елемент, чи навпаки щось додати (створення, 
так званих, «клонів», за допомогою інструмента типу «штамп»). 

Сьогодні експертами розроблено ряд методів, які використовуються 
при дослідженні зображень на предмет втручання. Сукупність цих методів 
отримало назву «Forensically», або криміналістика зображень. 

Одним з таких методів є Principal Component Analysis (PCA) – метод 
головних компонент. Це статистичний метод, який був розроблений Карлом 
Пірсоном в 1901 році та отримав широке поширення в таких сферах як 
біоінформатика, економіка, аналіз даних, обробка зображення тощо.[1] 

Існує багато модифікацій методу головних компонент та його основна 
ідея полягає в тому, щоб виконати перехід до нової системи координат, яка 
буде системою ортонормованних лінійних комбінацій, причому вибір 
виконується таким чином, щоб головна компонента мала найбільшу 
дисперсію, друга компонента також має найбільшу дисперсію серед двох, 
які залишилися, та визначатиме напрямок витягнутості еліпсоїда 
розсіювання, перпендикулярно головній компоненті аналогічно 
обираються всі головні компоненти.[2] 

Цифрове зображення 
представляє собою n-мірну 
матрицю в якій головними 
компонентами можна зробити 
кольорові компоненти RGB (осі 
координат) зі значеннями від 0 
до 255 та побудувати діаграму 
головних компонент. В 
криміналістиці даних метод 
цікавий тим, що діаграма 
головних компонент 
автентичного зображення 
матиме однорідну структуру 
(див. зображення 1)[3] 

При наявності втручання 
діаграма матиме неоднорідні 
області, які будуть свідчити про те, 
що в зображенні були виконані 
певні зміни, завдяки чому експерт 

може зробити висновок про втручання в первинне зображення. 

 
 

Рис.1. Діаграма головних компонент 
оригінального зображення 
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Але не зважаючи на ряд переваг які має даний метод він має і певні 
недоліки. Так, наприклад, якщо до зміненого зображення використати 
фільтр «розмиття» діаграма буде більш однорідною і сумнівні місця 
визначити буде набагато важче. Також даний метод будується на 
складному математичному апараті, тому його програмна реалізаціє є 
досить не простою. 

Отже, не дивлячись на високу ефективність пошуку підробок за даним 
алгоритмом завжди варто пам’ятати, що існує багато способів ввести в оману 
пошукові алгоритми, тому слід використовувати одночасно декілька методів. 
Це збільшить вірогідність отримати найдостовірніший результат. 
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Сьогодні смартфони невід’ємний елемент в житті практично кожної 

людини, це не тільки засіб мовленнєвого зв’язку, а ще і записник, і доступ 
до соціальних мереж, електронної пошти, месенджерів та багато іншої 
інформації, яка може бути необхідна для встановлення істини при 
проведенні досудового розслідування. 

Сучасний розвиток інформаційних технологій дозволяє отримувати з 
комп’ютерної техніки найрізноманітніші дані, навіть ті, які були видалені 
або приховані.  

Але бувають обставини через які предмет дослідження було 
пошкоджено, наприклад, в наслідок потрапляння рідини чи через 
механічне пошкодження (навмисне чи випадкове) тощо. 

Та навіть при приведенні мобільного пристрою до непрацездатного 
стану в деяких випадках існує можливість отримати з нього хоч якусь 
інформацію. 

Розглянемо більш детально найчастіші види пошкоджень та можливі 
засоби доступу до інформації на смартфоні. 

Найпоширенішою проблемою, яка може виникнути при проведені 
комп’ютерно-технічної експертизи мобільного пристрою – це відсутність 
доступу до елементів керування. 

Існує декілька можливих шляхів вирішення даної проблеми, в 
залежності від моделі і особливостей досліджуваного пристрою. 

Одним з таких методів є використання OTG-кабелю для підключення 
маніпулятора типу «миша» або навіть клавіатури до мобільного пристрою, 

що дозволить керувати 
смартфоном як звичайним ПК.  

Для використання цього 
способу знадобиться 
спеціальний кабель (див. 
зображення 1) але сьогодні він 
досить поширений, а його 
вартість досить низька. [1] 

Таким чином, метод 
достатньо ефективний, але 
підходить не для всіх моделей 
смартфонів (не працює з IOS), 
та може бути використаний у 

 
 

Рис. 1. Зовнішній вигляд OTG-кабелю 



341 

разі якщо було пошкоджено тільки сенсор, а мобільний пристрій зберіг 
працездатність. 

Зараз відомо багато програмних засобів для вилучення даних зі 
смартфонів. До найвідоміших можна віднести:  

 sp_flashtool – безкоштовна утиліта, яка розроблена для 
«перепрошивки» мобільних пристроїв, та окрім основної функції дозволяє 
отримати дамп пам’яті та отримати доступ до інформації, яка наявна на 
мобільному пристрої.[2] 

 Cellebrite UFED – унікальний програмно-апаратний комплекс 
спеціально розроблений для вилучення даних з мобільних пристроїв 
навіть якщо вони пошкоджені або заблоковані.[3] 

 Oxygen Forensic Detective – універсальний криміналістичний 
інструмент для дослідження даних мобільних пристроїв. Продукт 
дозволяє виконувати повне вилучення даних, проводити вичерпний аналіз 
даних, що зберігаються на телефонах.[4] 

 MOBILedit Forensic – програмний комплекс для перегляду, 
пошуку та вилучення даних з телефону, а також створення докладного 
звіту про них. Програма має можливість підключення до будь-якого 
пристрою через ІЧ-порт, Bluetooth або кабель. [5] 

Як видно, сьогодні розроблено досить багато програмних засобів, які 
направлені на відновлення втрачених даних. Але не всі з них будуть 
ефективні, крім того більшість з них мають досить велику вартість, а 
безкоштовні потребують спеціальних знань. 

Узагальнюючи все віще зазначене, можна зробити наступні висновки: 
з пошкоджених мобільних пристроїв при досліджені в деяких випадках 
можливо отримати інформацію. Але не існує уніфікованого методу і 
шляхи подолання можуть бути різними, в залежності від моделі пристрою 
та типу пошкодження. 
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Annotation. The problem of forensic psychiatric examination in pedophilia is 

currently of particular relevance. The number of forensic psychiatric examinations is 
steadily increasing every year. The level of knowledge of experts on this issue continues to 
be insufficient, and the literature is scarce and often contradictory. This article attempts to 
fill or at least to some extent fill the knowledge gap. The information provided is intended 
primarily for practical experts and is an algorithm for conducting forensic psychiatric 
examination in pedophilia. The article defines pedophilia according to ICD-10. 

Key words: forensic psychiatric examination, pedophilia, compulsory treatment. 
 
Анотація. Проблема судово-психіатричної експертизи при педофілії має в даний 

час особливо актуального значення. Кількість судово-психіатричних експертиз з 
кожним роком неухильно зростає. Рівень знань експертів з даної проблематики 
продовжує залишатися недостатнім, а дані літератури мізерні і нерідко суперечливі. У 
даній статті зроблена спроба усунути або хоча б в деякій мірі заповнити прогалину в 
знаннях. Наведена інформація призначений, в першу чергу практичним експертам і 
являє собою алгоритм проведення судово-психіатричної експертизи при педофілії. У 
статті дається визначення педофілії по МКБ-10. 

Ключові слова: судово-психіатрична експертиза, педофілія, примусове 
лікування. 
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Педофилия – это психическое расстройство, для которого характерно 
сексуальное влечение и действия по отношению к детям препубертатного 
и раннего пубертатного возраста, в виде развратных действий, 
изнасилования, убийств. Исследования показывают, что в настоящее 
время 10% детей может подвергаться сексуальному насилию и развратным 
действиям, а 50% сексуальных преступлений-это преступления в 
отношении несовершеннолетних, а 25% взрослых женщин подвергались в 
детстве сексуальному насилию. Одним их факторов, влияющих на 
увеличение преступлений с сексуальным насилием над детьми, по мнению 
автора, является широкое распространение материалов на сексуальные 
темы в средствах массовых коммуникаций и их доступность, особенно в 
интернет-ресурсах. Нередко преступник и жертва знакомятся и общаются 
в социальных сетях. В связи с этим с каждым годом в Казахстане 
возрастает и число проводимых судебно-психиатрических экспертиз по 
уголовным делам, связанным с растлением малолетних, изнасилованиями, 
которые иногда сопряжены с убийствами жертв.  

В связи с тем, что педофилия относится по МКБ-10 к психическим 
расстройствам F-65.4, для установления диагноза и экспертной оценки 
проводится судебно-психиатрическая экспертиза. 

В ходе изучения рассматриваемой темы автором были 
проанализированы 36 судебно-психиатрических экспертиз, из которых в 
4-х случаях был установлен диагноз педофилии с рекомендацией 
принудительного лечения и химической кастрации. 

При проведении судебной психиатрической экспертизы этапы экспертного 
исследования включают следующие: исследуются постановление о назначении 
судебно-психиатрической экспертизы, материалы уголовного дела: 
необходимо ознакомиться с показаниями потерпевших, подозреваемых, 
свидетелей, характеристиками, заключениями судебно-медицинских 
экспертиз, фото-и видеоматериалами, справками по учету у психиатра и 
нарколога, медицинской документацией, уточнить факты о предыдущих 
судимостях, особенно за сексуальные преступления (возможно изучение 
приговоров и заключений СПЭ по предыдущим делам). Затем заполняется 
карта сексологического исследования (Васильченко Г.С., 1990 г.) [1, с.82], где 
исследуется общепсихиатрический и сексологический анамнез, соматическое, 
неврологическое и психическое состояние, наследственность – случаи 
психических расстройство и аномального сексуального поведения у 
родственников, беременность и роды у матери, родительская семья, отношения 
между родителями, между родителями и детьми, развитие в детском возрасте, 
контакт со сверстниками, психопатологические феномены, сексуальные 
злоупотребления в детстве, сексуальные игры и манипуляции, ролевые игры, 
взаимоотношения с окружающими, успеваемость и проведение досуга, 
увлечения, образование, характер, профессия и место работы стражного 
испытуемого, родителей жертвы, употребление алкоголя и наркотиков, их 
влияние на половую активность, судимости у стражного испытуемого, в том 
числе за сексуальные преступления, наличие/отсутствие венерических 
заболеваний, психосексуальное развитие.  
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В практике судебно-психиатрической экспертизы по делам о 
педофилии антропометрия и осмотр тела применяется для оценки 
соматосексуального развития. Измеряется рост, вес, АД, пульс лежа и 
стоя, окружность грудной клетки, ширина плеч, таза, бикристальное и 
биакромиальное расстояние, оволосение, рефлексы (кавернозный, 
кремастерный), осмотр половых органов. Вычисляется индекс Таннера, 
индекс Риса-Айзенка, трохантерный индекс. 

В зависимости от сложности вопросов в постановлении, возможно 
привлечение специалистов: эндокринолога, уролога, андролога, 
исследование содержания гормонов и т.д. 

При исследовании психического состояния исследуется: 
ориентировка, поведение, настроение, процессы внимания, памяти, 
мышления, интеллект и критика. Выясняется наличие или отсутствие 
навязчивых, бредовых идей, расстройств восприятия. Отдельно 
исследуется наличие сексуальных расстройств: кем себя считает по полу, 
отношения с противоположным полом, наличие или отсутствие 
сексуальных фантазий, не отреагированных желаний. Производится 
расспрос о совершенном сексуальном преступлении и отношении к нему, 
о возможных сексуальных нарушениях в прошлом, о наличии критики. 

Лабораторные исследования и привлечение специалистов: в 
зависимости от сложности поставленных перед экспертами вопросов 
возможно исследование крови на тестостерон, консультации специа-
листов: эндокринолога, андролога, уролога.  

Диагноз педофилии установить достаточно сложно. Диагноз должен 
устанавливаться на основании четких диагностических критериев, с 
учетом клинической картины и всех исследованных материалов.  

Возможны следующие варианты экспертно-диагностических выводов 
[2, с. 3-7]: 

1. У подэкспертного диагноз педофилии не выявлен, т.е. он 
психически здоров. 

2. Подэкспертный с диагнозом «педофилия» страдает наряду с этим 
тяжелым психическим расстройством, например, «шизофренией». В таком 
случае выставляется два диагноза психического расстройства, 
подэкспертный не может осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими. Необходимы 
принудительные меры медицинского характера для лечения основного 
психического расстройства и от педофилии с химической кастрацией. 

3. Подэкспертный с диагнозом «педофилия» обнаруживает также 
легкое психическое расстройство (например, легкую умственную 
отсталость), не исключающее вменяемости, в связи с чем он не мог в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий либо руководить ими. Рекомендуют принудительные меры 
медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения 
у врача-психиатра от психического расстройства и от педофилии с 
химической кастрацией, наряду с отбытием уголовного наказания. 

4. У подэкспертного диагностируется «педофилия», не исключающее 
вменяемости, в связи с чем он не мог в полной мере осознавать 
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общественную опасность своих действий и руководить ими. Рекомендуют 
амбулаторное принудительное лечение у врача-психиатра по месту 
отбытия наказания. 

5. При диагностике педофилии могут наблюдаться трудности, в 
установлении диагноза. Это может быть связано, например, с отрицанием 
подэкспертным сексуального влечения к детям и совершения 
нкриминируемых ему соответствующих противоправных сексуальных 
действий, диссимуляция анамнеза.  

В таких случаях можно сделать вывод с обоснованием невозможности 
ответа на поставленные вопросы, что «в настоящее время состояние науки 
и судебно-экспертной практики не позволяет ответить на поставленные 
вопросы», или можно дать вероятностный ответ, но необходимо указать 
на степень вероятности выводов (маловероятно, вероятно в средней 
степени, высоковероятно). 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ТРУПОВ ПУТЕМ ПРОВЕРКИ ДНК-

ПРОФИЛЕЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ УЧЕТУ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Анотація. В тезах доповіді описано функціонування автоматизованого обліку 

генетичних ознак людини, визначено особливості його формування як на 
обласному, так і на центральному рівнях. Проаналізовано порядок дій щодо 
перевірки за центральним обліком генетичних ознак людини (ЦОГОЛ) ДНК-
профілів невстановлених трупів. Розглянуто різні способи відбору біологічних 
зразків для подальшого проведення молекулярно-генетичної експертизи. 

Ключові слова: облік генетичних ознак людини, ДНК-профіль, невстановлені 
трупи, біологічні зразки, молекулярно-генетична експертиза. 

 
Annotation. Тhe thesis of the report describes the functioning of the automated 

accounting of genetic traits of a person, specifies the features of its formation at the 
regional and central levels. The procedure for checking the central account of human 
genetic traits (BRN) of DNA profiles of unidentified corpses is analyzed. Various 
methods of biological sample selection for further molecular genetic examination are 
considered. 

Key words: accounting for human genetic traits, DNA profile, unidentified 
carcasses, biological specimens, molecular genetic examination. 

 
Аннотация. В тезисах доклада описано функционирование 

автоматизированного учета генетических признаков человека, определены 
особенности его формирования как на областном, так и на центральном уровнях. 
Проанализирован порядок действий по проверке с помощью центрального учета 
генетических признаков человека (ЦОГОЛ) ДНК-профилей неустановленных 
трупов. Рассмотрены различные способы отбора биологических образцов для 
дальнейшего проведения молекулярно-генетической экспертизы. 

Ключевые слова: учет генетических признаков человека, ДНК-профиль, 
неустановленные трупы, биологические образцы, молекулярно-генетическая 
экспертиза. 

 
На сьогоднішній день криміналістичні обліки індивідуальних 

генетичних ознак людини, що формуються і функціонують в підрозділах 
Експертної служби МВС України, відіграють все більш важливу роль у 
вирішенні завдань кримінального провадження в цілому та ідентифікації 
особи за її ДНК-профілем, зокрема. 

В Україні ведення ДНК обліку або обліку генетичних ознак людини 
регламентується положеннями Інструкції з організації функціонування 
криміналістичних обліків Експертної служби МВС України, затвердженої 
Наказом МВС України від 10 вересня 2009 року № 390 [1].  

Автоматизований облік генетичних ознак людини в Україні 
функціонує на центральному та обласних рівнях. Він складається з 
оперативно-пошукових колекцій, які ведуться відповідно в ДНДЕКЦ та 
НДЕКЦ МВС України. 

Центральна оперативно-пошукова колекція ведеться в Державному 
науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі (далі – 
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ДНДЕКЦ) МВС України та формується з ДНК-профілів осіб, які 
підозрюються в учиненні злочинів, узятих під варту, засуджених; 
біологічних слідів, вилучених при огляді місця події, проведенні інших 
слідчих (розшукових) дій; невпізнаних трупів. ДНК-профілі отримуються 
під час експертних досліджень у ДНДЕКЦ, НДЕКЦ МВС України, 
Державній установі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ, 
бюро судово-медичної експертизи Київської міської, обласних державних 
адміністрацій (далі – бюро СМЕ). 

Обласні оперативно-пошукові колекції ведуться в Науково-дослідних 
експертно-криміналістичних центрах (далі – НДЕКЦ) МВС України та 
формуються з ДНК-профілів осіб, які підозрюються в учиненні злочинів, 
узятих під варту, засуджених, у випадках їх добровільної згоди; 
біологічних слідів, вилучених при огляді місця події, проведенні інших 
слідчих (розшукових) дій; невпізнаних трупів. ДНК-профілі отримуються 
під час експертних досліджень у НДЕКЦ, бюро СМЕ. 

Обліку підлягають ДНК-профілі, отримані за допомогою генетичних 
аналізаторів та визначені за рядом стандартних систем маркерів (STR-
локусів), які є єдиними для експертних лабораторій відповідно до 
рекомендацій Європейської мережі науково-криміналістичних установ 
(ENFSI). 

Одним з важливих напрямів використання автоматизованого обліку 
генетичних ознак людини є ідентифікація невпізнаних трупів. В умовах 
проведення бойових дій на сході України (в зоні проведення операції 
Об’єднаних сил) багато осіб зникають безвісті, потрапляють в полон. 
Розшук осіб, зниклих безвісті, викрадених, захоплених в полон є доволі 
проблематичним. Ситуації ускладнюються відсутністю особи (трупа), а у 
випадку наявності трупа, необхідністю встановлення його особи чи 
останків трупу. Біологічні зразки невстановлених тіл відбираються в 
установах судово-медичної експертизи і направляються слідчими до 
державних спеціалізованих установ, до компетенції яких належить 
проведення молекулярно-генетичних експертиз з метою встановлення їх 
ДНК профілів. Реєстраційні картки з ДНК-профілями (генетичними 
ознаками) невстановлених тіл загиблих направляються в ДНДЕКЦ МВС 
для поміщення до центрального обліку генетичних ознак людини 
(ЦОГОЛ) та подальшої перевірки. В такому випадку рекомендується 
відбір зразків у близьких родичів безвісті зниклих осіб (батько, мати, брат, 
сестра, діти безвісті зниклої особи) [2, с. 8].  

Порядок дій щодо перевірки за центральним обліком генетичних ознак 
людини (ЦОГОЛ) ДНК-профілів невстановлених трупів.  

У близьких родичів загиблих відбираються біологічні зразки, про що 
складається протокол (якщо відбір зразків здійснює слідчий) або акт (якщо 
відбір проводиться медиком або працівником експертної установи). 
Найпоширенішими способами отримання біологічних зразків у особи є 
відібрання крові, слини або букального епітелію.  

Оскільки відбирання зразків крові є більш травматичним і складним, з 
точки зору організації методом, то частіше використовується відбирання 
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зразків слини або букального епітелію. Вказаний відбір проводять за 
допомогою стерильних зонд-тампонів або ватних паличок. Даний метод не 
потребує інвазивного втручання в організм людини, тому відбір можна 
проводити без участі фахівців медичних установ. 

Використання звичайних ватних паличок збільшує ризик контамінації 
зразка, оскільки стерильною є лише перша ватна паличка після відкриття 
упаковки, тому доцільно використовувати ватні палички, що містяться в 
упаковках з мінімальною кількістю, з метою уникнення перехресного 
забруднення. 

На відміну від традиційних ватних паличок (тампонів з віскозного або 
бавовняного волокна) використовуються зонд-тампони (з флокового 
волокна). Структура флокових волокон має м’яку, схожу на щіточку 
текстуру і являє собою короткі нейлонові волокна, прикріплені 
перпендикулярно до аплікатора. Така конструкція тампонів покращує збір 
проб клітинних зразків і забезпечує їх кращу віддачу при контакті з рідким 
середовищем. 

Найсучаснішим способом відбору зразків є використання FTA-карт, 
які виготовлені з целюлозного паперу на бавовняній основі, який 
оброблений хімічним реактивом, який сприяє руйнуванню клітин, 
денатурації білків і захисту ДНК від пошкодження, не допускаючи при 
цьому ризику контамінації (забруднення) зразка, відібраного для 
молекулярно генетичного дослідження [2, с. 12-13]. 

Після відібрання зразків слідчий направляє клопотання слідчому-
судді і після отримання ухвали про проведення молекулярно-генетичної 
експертизи направляє в ДНДЕКЦ разом із зразками для дослідження, 
копією акту про відбір зразків та запит на поміщення і перевірку за обліком 
генетичних ознак людини, а також дозволи близьких родичів на обробку 
персональних даних та поміщення їх генетичних ознак до ЦОГОЛ. В 
ухвалі про призначення судової молекулярно-генетичної експертизи 
обов’язково повинна міститися інформація щодо дозволу слідчого на 
повне або часткове знищення об’єктів дослідження або зміну їх 
властивостей.  

Реєстраційні картки з ДНК-профілями (генетичними ознаками) 
близьких родичів осіб зниклих безвісті поміщаються до центрального 
обліку генетичних ознак людини (ЦОГОЛ) з метою їх подальшої 
перевірки в автоматичному режимі за допомогою автоматизованої 
системи. 

При наявності збігів, встановлених ЦОГОЛ ДНДЕКЦ МВС негайно 
направляється інформація слідчому на адресу, яка зазначена в запиті. При 
наявності збігів на предмет встановлення біологічної спорідненості 
біологічних зразків родичів осіб зниклих безвісті з ДНК профілем 
невпізнаного трупу, в обов’язковому порядку працівниками Національної 
поліції повідомляються потерпілі для проведення слідчих (розшукових) 
дій [2, с. 10]. 

Таким чином, використання обліку генетичних ознак людини 
допомагає більш швидко встановити особистість невпізнаних трупів, 
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шляхом порівняння ДНК- профілів близьких родичів осіб, зниклих безвісті 
з ДНК профілями невстановлених трупів, що містяться в ЦОГОЛ. 

Використання криміналістичного обліку генетичних ознак людини під 
час досудового розслідування надає можливість більш швидко і ефективно 
встановити особу злочинця, ідентифікувати невстановлені трупи шляхом 
встановлення біологічної спорідненості з близькими родичами зниклої 
особи. Можливості використання обліку ДНК-даних можуть бути значно 
покращені завдяки розширенню категорій осіб, ДНК – профілі яких будуть 
підлягати обов’язковій реєстрації (наприклад, особи, які несуть службу, 
що пов’язана з ризиками для життя: військовослужбовці, представники 
правоохоронних органів та деякі інші).  
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намічено доцільні напрями впливу на поліпшення практики розслідування 
злочинів. 

Ключові слова: методологія, криміналістична методологія, інтегративний 
характер криміналістики, «міжнаукові інтегратори». 

 
Annotation. А modern understanding of the methodology of the science of 

criminalistics. Its integrative character is highlighted. Development prospects are 
identified and appropriate directions for influencing the improvement of crime 
investigation practice are outlined. 

Key words: methodology, criminalistics methodology, the integrative nature of 
criminalistics, "Interscientific integrators". 

 
Аннотация. рассмотрено современное понимание методологии науки 

криминалистики. Выделено ее интегративный характер. Определены перспективы 
развития и намечены целесообразные направления влияния на улучшение 
практики расследования преступлений. 

Ключевые слова: методология, криминалистическая методология, 
интегративный характер криминалистики, «межнаучные интеграторы». 

 
Кінцевою метою анонсованої конференції є інтеграція зусиль 

науковців-правників щодо впровадження результатів отриманих ними 
результатів досліджень в експертну та судову практику. Під цим кутом 
зору (у визначеному напрямку) звернемо увагу на деякі проблеми 
криміналістики, які, на нашу думку, мають місце й у інших науках 
кримінально-правового циклу, і від адекватного розв’язання яких до 
певної міри залежить ефективне забезпечення практики кримінального 
провадження відповідними науковими рекомендаціями.  

Свого часу закономірна ревізія відомих марксистсько-ленінських 
догм минулого та позаминулого століть призвела до огульної 
неконструктивної критики багатьох положень теорії пізнання, що, у 
кінцевому рахунку, не могло не позначитися на методології вітчизняних, 
у тому числі й юридичних, наук. Як окремий приклад цього можна 
відзначити, що останнім часом почастішали випадки (у тому числі і з боку 
науковців, які відносять себе до криміналістів) на науково-практичних 
конференціях і на шпальтах юридичних видань, піддавати 
необґрунтованим сумнівам теоретичну спадщину науки криміналістики – 
єдиної у галузі правових наук, що розробила свою власну методологію, 
нівелювати її провідну роль у науковому забезпеченні пізнавальної 
діяльності з розслідування злочинів, звести її до чисто технічних дій. 

Відзначене, змусило нас ще раз звернутися до теоретичних витоків 
криміналістичної методології. 

У юридичній літературі висловлювалися в цілому слушні думки, що 
методологія є найзагальнішим науковим керівництвом до дії, яке є 
концептуальною єдністю низки моментів: ідей, принципів, методів тощо, 
які складають базис (пізнавальний стрижень) певної системи знань, є 
найбільш загальним висловленням способу вирішення теоретичних або 
практичних завдань [1, с.277; 2, с.14; 3, с.12; 4, с.41-42]. У цьому аспекті 
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цілком слушно зазначалося, що методологія криміналістики не зводиться 
до простої сукупності ні окремих, ні загальних підходів, методів і 
прийомів дослідження, а й визначає можливості та межі їх застосування 
під час розкриття й розслідування злочинів, представляє собою певну 
світоглядну настанову [5, с.89-90]. 

Спираючись на об’єктивні закономірності органічної єдності діалек-
тики, логіки та теорії пізнання, стосовно галузевих юридичних наук можна 
зробити важливий у методологічному плані висновок щодо певної єдності 
їх теорії та методів. На це неодноразово зверталася увага у філософській 
літературі – теорія одночасно є метод й, навпаки, метод є суттю теорії. Це 
стосується будь-якої науки [6, с.133]. 

З метою зняття існуючої неоднозначності понять: методологія, метод, 
теорія – у науковій літературі було запропоновано методологію розглядати 
в широкому та вузькому значенні [7, с.11]. Але існує і більш 
перспективніша, на нашу думку, точка зору, за якої методологію 
розуміють як багаторівневе поняття (так званий функціональний підхід) 
[8, с.45-46], за якої виділяється три рівні методології: загальна 
методологія, окрема (або спеціальна) методологія та методологія як 
сукупність конкретних методичних засобів (прийомів). За цією 
концепцією виділяється три рівня методології: загальна методологія, 
окрема (або спеціальна) методологія та методологія як сукупність 
конкретних методичних засобів (прийомів). Загальна методологія 
витлумачується як загальний філософський підхід, зміст якого складають 
загальні принципи пізнання навколишньої дійсності. Окрема (спеціальна) 
методологія – це сукупність принципів, які застосовуються відповідно 
загальнометодологічним настановам до специфічного об’єкта 
дослідження в конкретній галузі знань. Нарешті, третій, більш низький 
рівень методології – складає сукупність процедур і прийомів дослідження, 
які утворюють зміст конкретних методів (методик – інструментів) 
пізнання. 

Перспективність означеної концепції, полягає в тому, що встановивши 
другий та третій рівні методології, тим самим обумовлюється можливість 
і необхідність створення в галузевих науках своєї власної методології. Для 
нас цілком очевидно, що кожна конкретна наука, маючи свій особливий, 
притаманний тільки їй предмет дослідження, неминуче має створювати і 
свій окремий метод дослідження, який органічно входить до змісту цієї 
науки, виконуючи у ній відповідну методологічну функцію і 
розробляється представниками певної галузі знань. 

Значення рівневого підходу до характеристики методології для 
правових наук, на нашу думку, полягає в тому, що, на жаль, і досі серед 
певного кола правників існує неконструктивна думка, за якою статус 
окремої методології для всіх юридичних наук надається лише 
теоретичним положенням, що розробляються в межах теорії держави і 
права (або філософії права, яку чомусь опановують не юристи, а 
філософи). Це призводить до того, що галузеві юридичні науки не 
розроблюють середню ланку методології – окремо наукову методологію – 
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намагаються у своїх конкретних дослідженнях безпосередньо, без 
відповідної теоретичної трансформації (адаптації), застосовувати 
загальнонаукові методи. Або методи, розроблені у суміжних галузях знань 
– таке застосування, на нашу думку, носить одиничний характер, наявне 
безпосереднє («випадкове») використання цих знань.  

У криміналістичній практиці доводиться нерідко спостерігати, що експерт, 
фахівець, слідчий самостійно, виходячи із рівня своєї загальної підготовки і 
життєвого досвіду, вибирає для вирішення виникаючих під час розслідування 
злочину завдань, різні технічні засоби й окремі прийоми, розроблені в 
природничих, технічних і суспільних науках. А серйозне теоретичне 
опрацювання інтегративних каналів із цими науками, за рідкісним винятком, 
відсутнє, як і відсутній етап скільки-небудь істотної трансформації 
(перетворення) таких знань через певну спеціальну криміналістичну теорію. 
Наслідки такого стихійного застосування запозичених методів, на жаль, не 
завжди співпадають з метою, що планувалася [9, с.24-28]. 

За нашими спостереженнями це сталося напевно тому, що за 
глибиною теоретичних напрацювань криміналістика дещо випередила 
інші науки кримінально-правового циклу, які не поспішають з розробкою 
методологічних підходів пізнання власних предметів. А також – істотним 
відставанням сучасної правоохоронної практики від вітчизняних наукових 
рекомендацій та світового досвіду. 

У той же час історія виникнення і розвитку вітчизняної криміналістики 
свідчать про міждисциплінарний, інтегративний характер оперованих нею 
знань. Для криміналістики первісно був характерний синтез знань різних 
наукових галузей, істотно відмінних за своєю предметною характеристикою. 
Зокрема, один із засновників вітчизняної криміналістики як науки і навчальної 
дисципліни, автор першого підручника криміналістики (1925 р.) – І.М. Якимов 
зазначав, що вона є інтегративною дисципліною – своєрідним «каналом 
проникнення» знань широкого спектра наук: природничих, медичних, 
технічних і гуманітарних – у процес розслідування злочинів.  

Така інтеграція має як об’єктивно-реальні, так і внутрішньо наукові, 
гносеологічні підстави. Зокрема, існуючі інтегративні процеси розвитку 
сучасної науки в цілому, проявляються в криміналістиці у вигляді двох 
тенденцій. Перша – полягає в традиційно широкому, активному і творчому 
використанні (пристосуванні) сучасних досягнень природничих, 
технічних і суспільних наук для вирішення завдань кримінального 
провадження. Друга – полягає в такій інтеграції, коли предмет 
криміналістики досліджується комплексно, методами і засобами різних 
наук, зокрема, логіки, соціальної психології, математики, інформатики, 
кібернетики, науки управління, теорії ігор та інших, без залучення яких 
отримати нове знання сьогодні вже неможливо. У результаті 
некріміналістичними методами вирішуються криміналістичні завдання, 
формується якісно нове знання, що лежить в сфері науки криміналістики. 

Тому подальше вдосконалення методології криміналістики, нами 
зв’язується з розширенням бази її окремонаукової методології шляхом 
використання так званих «міжнаукових інтеграторів» (на кшталт – 
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інформації, діяльності, спілкування) і формуванням на їх основі окремих 
інтегративних криміналістичних теорій у межах яких і мають 
розроблятися дієві рекомендації практиці. 
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пізнавальної діяльності в розкритті злочинів. Звертається увага на поступове 
розширення переліку засобів пізнавальної діяльності та їх нормативне 
врегулювання. Розглядаються дискусійні питання, що стосуються інституту 
негласних слідчих (розшукових) дій та обґрунтовуються пропозиції для їх 
подальшого нормативного врегулювання. 

Ключові слова: процесуальна дія, слідча (розшукова) дія, негласна слідча 
(розшукова) дія, слідча ситуація, досудове розслідування, засоби пізнавальної 
діяльності, тактика. 

 
Annotation. The article analyzes the formation of the institution of investigative 

actions. Also, the article examines the legislation of other countries, which regulates the 
use of cognitive means in solving crimes. Attention is drawn to the gradual expansion of 
means of cognitive activity and their regulatory regulation. Issues that are related to the 
institutions of covert investigative (search) actions are discusses in debates and 
substantiates proposal for their regulatory settlement is made. 

Key words: procedural action, investigative (search) action, secret investigative 
(search) action, investigative situation, pre-trial investigation, means of cognitive 
activity, tactics. 

 
Аннотация. Анализируется становление института следственных действий. 

Исследуется законодательство других стран, которым регулируется порядок 
использования средств познавательной деятельности в раскрытии преступлений. 
Обращается внимание на постепенное расширение средств познавательной 
деятельности и их нормативное урегулирование. Рассматриваются дискуссионные 
вопросы, которые относятся к институту негласных следственных (розыскных) 
действий и обосновываются предложения для их нормативного урегулирования. 

Ключевые слова: процессуальное действие, следственное (розыскное) 
действие, негласное следственное (розыскное) действие, следственная ситуация, 
досудебное расследование, средства познавательной деятельности, тактика. 

 
Проблема інституту слідчих дій, з часу його запровадження, привертає 

увагу таких відомих науковців і практиків, як Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, 
Р. С. Бєлкін, А. Ф. Волобуєв, В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, 
А. Я. Дубинський, В. А. Журавель, А. В. Іщенко, О. Н. Колесніченко, 
В. А. Колесник, В. О. Коновалова, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, 
Р. Л. Степанюк, В. В. Тіщенко, К. О. Чаплинський, С. А. Шейфер, 
В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін. Ними розроблено поняття слідчих 
дій, їх класифікація за різними підставами, тактику проведення 
конкретних слідчих дій залежно від слідчої ситуації. Разом з тим, низка 
питань пов’язаних з віднесенням тих чи інших процесуальних дій до 
слідчих, а також пов’язаних з інститутом негласних слідчих дій 
потребують подальших досліджень та вирішення. 

Починаючи з середини ХІХ століття в законодавстві, що регулює 
кримінальну процесуальну діяльність, в теорії кримінального процесу та 
криміналістики достатньо широкого застосування набув термін слідчі дії. 
З широкого кола процесуальних дій, що застосовувалися у кримінальному 
провадженні виділили ті, що мали пошуковий, пізнавальний характер. За 
їх допомогою встановлюють нові відомості або перевіряють ті, що є у 
наявності. З давніх часів до них відносять огляд, обшук, освідування, 
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допит, очну ставку та інші. Їх перелік постійно поповнюється новими 
засобами отримання інформації (так було з пред’явленням для впізнання, 
слідчим експериментом тощо). 

Слід звернути увагу на те, що законодавство різних країн по різному 
підходить до назви таких дій та виділення їх у відповідні групи. Так, у КПК 
Німеччини про слідчі дії не згадується взагалі, проте виокремлюються такі 
розділи як: свідки; експерти та огляд; виїмка, контроль над засобами 
зв’язку, растровий розшук, використання технічних засобів, використання 
«прихованих агентів» і обшук (розділи 6, 7, 8). 

Не виокремлюються окремим розділом засоби отримання інформації 
про обставини злочину і у КПК РФ. Відомості про них і правила 
проведення містяться у розділі VIII «попереднє розслідування». 
Об’єднання слідчих дій у групи здійснюється за спільними ознаками. Для 
прикладу, глава 24 «Огляд, освідування. Слідчий експеримент», глава 25 
«Обшук. Виїмка. Накладення арешту на поштово-телеграфні 
відправлення. Контроль і запис переговорів», глава 26 «Допит. Очна 
ставка. Впізнання. Перевірка показань». 

Інститут слідчих дій у чинному КПК України зазнав подальшого 
унормування та виокремлення. У розділі, що присвячений досудовому 
розслідуванню виділено дві глави. Одна з них присвячена підставам та 
порядку проведення і фіксування гласних слідчих (розшукових) дій, а 
друга – негласним слідчим (розшуковим) діям. Зважаючи на новизну 
інституту негласних слідчих (розшукових) дій перед науковцями і 
практиками постало завдання його поглибленого дослідження та 
розроблення пропозицій щодо подальшого удосконалення. 

В першу чергу з’ясуванню підлягає питання про віднесення певних 
засобів, що передбачені даною главою КПК до негласних слідчих 
(розшукових) дій. Деякі науковці вважають, що такий перелік визначено в 
законі [1, с. 7]. В дійсності чинний КПК України, як і попередній, такого 
переліку не містять, а тому науковці по різному ставляться до віднесення 
певних процесуальних дій до слідчих. Одні автори відносять до негласних 
слідчих (розшукових) дій використання конфіденційного співробітництва 
(ст. 275 КПК) [2, с. 189]. Інші, на нашу думку не безпідставно, вважають 
це унормуванням загальних умов використання конфіденційного 
співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
[3, с. 601]. 

По-перше, слід звернути увагу на те, що тактика будь-якої діяльності, 
у тому числі і конфіденційного співробітництва не може визначатися 
законодавством. Слушно зазначає В. В. Тіщенко, що тактичні прийоми не 
можуть міститися в законі. Тактика, на відміну від указівки закону, надає 
слідчому наукові практично апробовані рекомендації й дає йому змогу 
вибрати найбільш доцільну поведінку чи спосіб дії в конкретній ситуації 
[5, с. 241-242]. 

По-друге, конфіденційне співробітництво у сфері кримінальної 
процесуальної діяльності має регулюватися нормами процесуального, а не 
оперативно-розшукового законодавства. Вимога щодо конфіденційності 
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кримінальної процесуальної діяльності має поширюватися не тільки на 
негласні слідчі (розшукові) дії. Це є загальною вимогою до здійснення 
кримінального провадження про недопустимість розголошення 
відомостей досудового розслідування, яка містилася в КПК 1960 року 
(ст. 121) та з певними корективами набула закріплення в чинному КПК 
України (ст. 222 КПК). Слід звернути увагу на те, що забезпечення 
конфіденційності відомостей про особу, яка у будь-якій формі брала 
участь чи сприяла виявленню, запобіганню, припиненню або розкриттю 
кримінальних правопорушень, відповідно до закону України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві» (1994 року), розглядається як один із заходів забезпечення 
безпеки таких осіб. Не може викликати сумніву, що організаційні і 
тактичні прийоми конфіденційного співробітництва слідчі, дійсно, можуть 
запозичувати з теорії оперативно-розшукової та контррозвідувальної 
діяльності у визначених для цього межах. Особливої актуальності дане 
питання набуває у зв’язку із намаганням керівництва держави посилити 
боротьбу з корупційною діяльністю в країні. 

Аналіз норм КПК, якими врегульовано порядок проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій засвідчує, що безпосередньо про 
конфіденційність згадується в ст. 272 КПК. У ній йдеться про виконання 
спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 
групи чи злочинної організації. Виконання такого завдання покладається 
на особу, яка на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового 
розслідування (ч. 1 ст. 272 КПК) (виділено – нами). Із змісту даної норми 
можна зробити висновок, що ця особа не є співробітником органу 
досудового розслідування або співробітником оперативного підрозділу. У 
такому випадку постає питання про правовий статус такої особи. Чи можна 
визнавати її учасником кримінального провадження? Перелік учасників 
кримінального провадження наведено в п. 25 ст. 3 КПК, він є вичерпним і 
у ньому не згадується про особу, яка виконує спеціальне завдання з 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації. Не згадується про таку особу і серед учасників провадження, 
яких віднесено до сторони обвинувачення. Не міститься відповіді на це 
питання і в Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні, пункт 1.7. якої присвячено визначенню суб’єктів 
уповноважених на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. До 
них віднесено уповноважену особу, якою є співробітник (працівник) 
уповноваженого оперативного підрозділу, залучений за рішенням 
керівника до проведення або участі у проведенні негласної слідчої 
(розшукової) дії, а також інші особи, залучені за рішенням слідчого, 
прокурора, оперативного підрозділу (виділено – нами). Про «інших осіб», 
внаслідок конфіденційного співробітництва з якими може бути отримана 
інформація згадується також у п. 3.9 Інструкції. 

Зазначена прогалина має бути усунена, а розглядувана особа віднесена 
до сторони обвинувачення з визначенням її процесуальних прав та 
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обов’язків. Адже саме ця особа на підставі постанови слідчого, погодженої 
з керівником органу досудового розслідування або постанови прокурора є 
виконавцем цієї негласної слідчої (розшукової) дії (ч. 2 ст. 272 КПК). 

Не сприяє формуванню одностайності у віднесенні тих чи інших 
процесуальних дій до слідчих, неоднозначне їх викладення в окремих 
процесуальних нормах. Це стосується накладення арешту на 
кореспонденцію (ст. 261 КПК) та огляду і виїмки кореспонденції (ст. 262 
КПК). Деякі автори розглядають їх як окремі самостійні негласні слідчі 
(розшукові) дії [5, с. 246]. Другі ставляться до даного питання обережніше 
та зазначають, що надання слідчим суддею дозволу на накладення арешту 
на кореспонденцію дає слідчому право провести інші негласні слідчі 
(розшукові) дії – огляд і виїмку цієї кореспонденції [3, с. 575-576]. Подібна 
думка має відповідне підґрунтя. Накладення арешту на кореспонденцію за 
метою і завданнями наближене до такого заходу забезпечення 
кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів 
(ст. 159 КПК). Треті, дану слідчу дію називають «арешт, огляд і виїмка 
кореспонденції» [6, с. 506], що більшою мірою відповідає її сутності. Адже 
в ч. 3 ст. 261 зазначається, що накладення арешту на кореспонденцію 
надає право слідчому здійснювати огляд і виїмку цієї кореспонденції. 
Упорядкуванню даного питання та усуненню сумнівів щодо сутності цієї 
слідчої дії могло б сприяти викладення положень щодо її проведення в 
одній нормі з назвою «Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і 
виїмка». 

На завершення слід зазначити, що в процесі подальшого унормування 
інституту слідчих дій в окремих нормах має бути наведено перелік слідчих 
дій та негласних слідчих дій на кшталт того, як це зроблено по відношенню 
до засад кримінального провадження (ст. 7 КПК), заходів забезпечення 
кримінального провадження (ч. 2 ст. 131 КПК) тощо. 
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Анотація. Тези описують можливості оцінки швидкості транспортного 
засобу при наїзді на пішохода з використанням різних підходів – судово-
медичного, енергетичного, класичних методів автотехнічної експертизи тощо.  

Ключові слова: пішохід, наїзд, швидкість, автотехнічна експертиза.  
 
Annotation. The article deals with the possibility of assessing the speed of a vehicle 

when a pedestrian is attacked using various pi approaches – forensic medical, energy, 
classical methods of auto-technical examination. 

Key words: pedestrian, hitting, velocity, auto-technical examination. 
 
Аннотация. Тезисы описывают возможности оценки скорости транспортного 

средства при наезде на пешехода с использованием различных подходов – 
судебно-медицинского, энергетического, классических методов автотехнической 
экспертизы и эмпирического. 

Ключевые слова: пешеход, наезд, скорость, автотехническая экспертиза.  
 
Величина швидкості руху автомобіля є одним з найбільш істотних 

чинників при автотехнічному експертному дослідженні обставин наїзду 
автомобіля на пішохода  
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Задача визначення швидкості транспортного засобу на момент наїзду 
може бути вирішена з використанням різних підходів: 

- Судово-медичного – за даними про залежність ступеню тяжкості 
травмування від швидкості автомобіля при наїзді (В.К. Стешиц, І.М. Дебой 
та інші) [7], індексів AIS [11]; 

- З використанням емпіричних залежностей, визначених за 
експериментальними даними краш-тестів і реальних наїздів (за величиною 
відстані відкидання пішохода, розльоту осколків скла, тощо) ; 

- Методів класичної автотехнічної експертизи – з використанням 
розрахункових формул визначення швидкості за довжиною слідів 
переміщення транспортного засобу; 

- Енергетичного – визначення швидкості руху транспортного 
засобу, яка відповідала витратам кінетичної енергії на утворення 
деформацій деталей транспортного засобу при наїзді. 

- За даними відеозапису процесу наїзду на пішохода, отриманого з 
камер зовнішнього спостереження або відеореєстратора, встановленого на 
автомобілі. 

Найбільш поширений в експертній практиці спосіб визначення 
швидкості за довжиною залишених на місці пригоди слідів гальмування. 
Такий спосіб достатньо детально описаний в багатьох методичних 
посібниках з судової автотехнічної експертизи [1,2], прийнятний, якщо на 
місці пригоди зафіксовані сліди гальмування транспортного засобу і 
визначене розташування місця наїзду. Враховуючи те, що далеко не в усіх 
випадках наїзду на пішохода на проїзній частині залишаються сліди 
гальмування, його не завжди можна використати. 

Сучасні підходи до визначення оціночної величини швидкості руху 
транспортного засобу враховують відстані переміщення тіла пішохода на 
фазі відкидання при наїзді (projection phase) (D.P Wood, C.K. Simms, D.G. 
Walsh ) [4], (post-impact phases distances) (Jean-Philippe Depriester) [5], 
механізм закидання тіла пішохода на автомобіль (висоту закидання тіла) 
(TARO origin, Коршаков та ін.) [1,3]. Також досить цікавий спосіб 
визначення швидкості транспортного засобу при наїзді на пішохода за 
рахунок дослідження контакту між головою пішохода і вітровим склом 
автомобіля, а саме, з розміру вм’ятини на лобовому склі, утвореної головою 
пішохода при наїзді. (Jun Xu, Yibing Li, Guangquan Lu, Wei Zhou) [6] 

Прикладом емпіричного підходу є спосіб визначення швидкості 
автомобіля на момент наїзду за приростанням відстані огинання передньої 
частини ТЗ тілом пішохода при наїзді Δl (далі – величина приростання Δl) 
[11], яка становить (рис.1): 

 

Δl l l  
 

Де: ls –довжина лінії від опорної поверхні до місця контакту голови 
пішохода з урахуванням коливань підресореної маси передньої частини 
автомобіля, показана на рис.1 пунктирною лінією. Визначається за 
формулою: l l′ Δh , де Δhs = 0,04…0,09м – вертикальне коливання 
підресореної передньої частини ТЗ; 
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lp – довжина тіла пішохода з урахуванням зміни зрості в залежності від 
темпу його руху і радіусу черепа, визначається за формулою: 

l h Δh r , 
Де: hp – зріст пішохода; 
Δhp – зміна зросту пішохода в залежності від темпу його руху: 
- 0,03…0,04м – для спокійної ходи; 
- 0,05м – для швидкої ходи; 
- 0,1м для бігу; 
rp= 0,1м – радіус голови пішохода. 

 
 

Рис.1. Для автомобілів з передньою частиною понтонної компоновки: 
 

V
Δl 0,4275

0,0687
 

 
Для автомобілів з трапецієподібною передньою частиною: 
 

V
Δl 0,27

0,0657
 

 
Енергетичний підхід до визначення швидкості транспортного засобу 

може бути використаний у більшості випадків, оскільки пошкодження 
транспортного засобу як правило, достатньо повно фіксуються на 
фотознімках в матеріалах проваджень. Крім того, транспортний засіб може 
бути досліджений експертом безпосередньо. 

Вираженість вказаних пошкоджень має пряму залежність від 
швидкості автомобіля на момент наїзду. Величина енерговитрат на 
утворення пошкоджень має пряму залежність від квадрату швидкості 
транспортного засобу і пішохода при наїзді, може бути визначена, 
наприклад, за методикою, розробленою в КНДІСЕ [8-10]..  

Для визначення швидкості руху використовуються наступні 
припущення: 

– величина швидкості руху пішохода перед наїздом не враховується, 
як досить мала в порівнянні зі швидкістю автомобіля; 
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– виходячи з принципу відносності руху, дана задача вирішується у 
системі відліку, пов’язаної з автомобілем.  

В загальному вигляді мінімальна величина швидкості руху 
транспортного засобу, яка відповідає витратам кінетичної енергії на 
утворення пошкоджень транспортного засобу при наїзді на пішохода може 
бути визначена за формулою: 

 

pm
WV 


2

 (м/с), 

 
Де: W  – сумарна величина енерговитрат (Дж), 

pm  – маса тіла пішохода. 
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Анотація. Розглянуто вимоги Європейського суду з прав людини, що 

стосуються доказів та доказування які розкриваються в положенні п.3 статті 6 
«Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних 
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Ставлення держави до захисту прав і свобод людини є одним із 

показників її демократичності. Україна обрала Європейське 
Співтовариство як основний стратегічний вектор розвитку. Такий вектор 
передбачає уніфікацію нормативно-правової бази відповідно до 
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європейського законодавства, а також дотримання правоохоронними 
органами міжнародних стандартів щодо захисту прав і свобод громадян. 

Вимоги Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), що 
стосуються доказів та доказування, розкриваються в положенні п.3 статті 
6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі – Конвенція), відповідно до якого 
справедливий судовий розгляд забезпечується через певні права 
обвинуваченого на:  

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього 
мовою про характер і причину обвинувачення проти нього;  

b) мати достатньо часу й можливостей для підготовки свого захисту;  
c) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу 

захисника на свій розсуд або, за браком достатніх коштів для оплати 
послуг захисника, користуватися послугами призначеного йому захисника 
безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя;  

d) допитувати свідків обвинувачення або мати право на те, щоб їх 
допитали, а також вимагати виклику і допиту свідків з його сторони на тих 
же умовах, що й свідків обвинувачення;  

e) отримувати безкоштовну допомогу перекладача, якщо він не 
розуміє мови, яка використовується в суді, або не говорить цією мовою.  

Особливо потрібно підкреслити, що ЄСПЛ вважає недопустимими 
докази, отримані в результаті застосування катування або нелюдського чи 
такого, що принижує гідність поводження (ст. 3 Конвенції), оскільки 
використання такого доказу, викликає серйозні питання щодо 
справедливості розгляду, навіть якщо прийняття його не було 
вирішальним у засудженні підозрюваного. 

При визначенні допустимості доказів Суд враховує такі фактори: 1) чи 
мав заявник можливість оскаржити їх в межах змагальної процедури; 2) чи 
був доказ єдиним, на який спирався суд, як підставу засудження заявника; 
3) чи мав місце примус при отриманні оскаржуваного доказу та чи не було 
порушено право заявника свідчити проти себе. 

В цьому контексті яскравим прикладом є рішення у справі 
«Нечипорук і Йонкало проти України», оскільки заявника було засуджено 
на підставі єдиного доказу. У цій справі, Суд визнав, що первинні зізнання 
заявника були отримані від нього в результаті поганого поводження, яке 
прирівнюється до катування у значенні статті 3 Конвенції. Він також 
зазначає, що при розгляді його справи національні суди визнали ці 
зізнання допустимими доказами. З огляду на принципи своєї практики, 
Суд визнає, що це звело нанівець саму суть права заявника не свідчити 
проти себе, незалежно від того, яку вагу мали зазначені зізнання у 
доказовій базі для його засудження і незалежно від того, що протягом 
слідства він зізнавався ще кілька разів (п. 260). Отже було порушення п.1. 
ст. 6 Конвенції. 

В рішенні у справі «Яллох проти Німеччини» від 11.07.2006 р. ЄСПЛ 
також зазначив, що використання доказів, отриманих із застосуванням 
жорстокого поводження чи приниження, здатне у конкретній ситуації 
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істотно вплинути на справедливість судового розгляду, тобто це 
порушення п.1 ст.6 Конвенції. 

Хоча, в рішенні у справі «Гафген проти Німеччини» від 30.06.2008 р. 
Суд зауважує, що використання доказів, отриманих в результаті визнання, 
вчиненого під тиском, «не робить судовий розгляд несправедливим 
автоматично, хоча і створює сильну презумпцію несправедливості. Суд, 
який розглядає докази, може, але не зобов’язаний відкидати такі докази й 
повинен ухвалювати відповідне рішення, врахувавши всі інтереси 
учасників». 

Разом з тим, Суд не вважає порушенням права на справедливий 
судовий розгляд використання доказів, отриманих із порушенням права на 
повагу до особистого і сімейного життя, закріпленого у ст. 8 Конвенції, за 
умови, якщо це допускається законодавством відповідної держави та 
немає сумніву в їх достовірності. 

Для того щоб не суперечити ст. 8 Конвенції, втручання повинно 
відбуватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним 
у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (наприклад, 
рішення ЄСПЛ у справах «Шалімов проти України», п.84; «Кривіцька та 
Кривіцький проти України», п.42; «Кузнецов проти України», п.134). 

При цьому ЄСПЛ підкреслює, що вислів «згідно із законом» не тільки 
передбачає дотримання національного права, а й стосується якості цього 
права, вимагаючи, щоб воно не суперечило принципу верховенства права 
(рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України» (п.43). 

А верховенство права ґрунтується на тому, що втручання органів 
виконавчої влади в права осіб має підлягати ефективному контролю, який 
зазвичай здійснюється судовим органом як останньою інстанцією, 
оскільки судовий контроль дає найбільші гарантії незалежності, 
безсторонності та здійснення належного провадження (рішення у справі 
«Волохи проти України» п. 49). 

Так, в рішенні у справі «Свєтіна проти Словаччини» 22 травня 2018 
року, заявник скаржився, що використання в кримінальному процесі 
доказів, отриманих за допомогою перевірки його власного мобільного 
телефону порушило його право на справедливий судовий розгляд 
відповідно до п.1 статті 6 Конвенції. Він стверджував, що докази, на яких 
ґрунтується обвинувальний вирок щодо нього, були отримані без судового 
рішення (і, отже, незаконно), і тому повинні були бути виключені зі 
справи. 

Проаналізувавши обставини справи та хід судового процесу на 
національному рівні, ЄСПЛ зазначив, що хоча і можливо, що дані, 
отримані незаконним чином із мобільного телефону заявника відіграли 
певну роль на початковому етапі розгляду, що призвів до арешту заявника, 
разом з тим вони не використовувалися як докази під час судового 
розгляду. А засудження заявника ґрунтувалося на інших доказах, не 
пов’язаних із незаконно отриманими даними, такими як власне визнання 
обвинуваченого, результати відтворення події, біологічні сліди та інші 
речові докази, показання свідків. 



365 

За цих обставин ЄСПЛ зробив висновок, що розгляд у справі заявника, 
що розглядається, в цілому, включаючи спосіб отримання доказів, не 
суперечить вимозі справедливого судового розгляду. Відповідно, 
порушення статті 6 Конвенції не було. 

Отже, ЄСПЛ зазначає, що обвинувальний вирок не може в цілому 
ґрунтуватись лише на недопустимих доказах, а якщо такий вирок 
виноситься, то це порушення п.1 ст. 6 Конвенції в частині несправедливого 
судового розгляду. Тому слідчий, прокурор, слідчий суддя та суддя 
повинні враховувати відповідну практику ЄСПЛ та норми Конвенції в 
своїй процесуальній діяльності, для того, щоб уникати зазначених 
порушень та подання скарг до Європейського суду з прав людини. 

 
 

УДК 336.018 
Мамиконян Карен Оганесович 

 
кандидат экономических наук, доцент, 

начальник отдела координации научных исследований 
и технического апробирования, судебный эксперт, 
електронна адреса: mamikonyankaren@gmail.com 

 
Национальное бюро экспертиз Республики Армения 

 
ФІНАНСОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ 
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ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
FINANCIAL RESEARCH AND FUNDAMENTAL METHODS OF 

ECONOMIC EXAMINATION 
 
Анотація. Стаття присвячена розгляду особливостей проведення судово-

економічної експертизи. Наразі в одній колекції практично не існує спеціально 
розроблених та порівняних методів, а також інструментів, що застосовуються для 
проведення фінансових досліджень. Традиційно багато методів запозичені з 
бухгалтерських записів, економічного аналізу та частково аудиту (контролю та 
перевірки). Однак вони формуються або трансформуються відповідно до предмета 
та об’єкта фінансових досліджень. 

Ключові слова: судово-бухгалтерська експертиза, судово-фінансово-
економічна експертиза, фінансові дослідження, метод судової експертизи. 

 
Annotation. The article is devoted to the consideration of the features of conducting 

forensic economic expertise. Currently, there are practically no specially developed and 
comparable methods in a single collection, as well as no tools used in conducting 
financial research. Traditionally, many methods are borrowed from accounting records, 
economic analysis and partly audit (control and inspection). However, they are formed 
or transformed in accordance with the subject and object of financial research. 
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Key words: forensic accounting expertise, forensic financial-economic expertise, 
financial research, method of forensic examination. 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей проведения 

судебной экономической экспертизы. В настоящее время, в единой подборке 
практически отсутствует специально разработанные и сопоставимые методы, а 
также инструментарий, используемый при проведени финансовых исследований. 
Традиционно многие методы заимствованы из бухгалтерского учёта, 
экономического анализа и частично аудиторской проверки (контроля и 
инспекции). Тем не менее, они преобразуются или строятся в соответствии с 
предметом и объектом финансового исследования.  

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, судебная финансово-
экономическая экспертиза, финансовые исследования, метод экспертного 
исследования. 

 
Основными сложностями во время финансовых исследований 

являются вопросы получения, вывода и определения обоснованности 
исходных данных. Чтобы проводить исследования в рамках поставленных 
задач, методы заимствуются из разных экономических отраслей и 
прикладных направлений. Исследователь может выбрать требуемый 
метод, то есть конкретные способы, с помощью которых предмет 
исследуется. Очевидно, что использование экономических знаний 
невозможно без хозяйственного учёта. В целом хозяйственный учёт 
представляет собой документальную систему экономической 
информации, которая является информационной основой для 
экономического исследования и анализа. 

Большое внимание судебно-экспертным методикам уделила в своих 
трудах профессор Россинская Е.Р., которая отмечает, что для 
исследования каждого вида объектов в судебной экспертизе 
разрабатывается методика судебно-экспертного исследования, при этом 
целью методики является не просто получение новой информации об 
объекте исследования, а решение определенных экспертных задач, и в 
этом ее отличие от научных методик исследования аналогичных объектов, 
часто использующих одни и те же методы. По мнению Россинской Е.Р. : 
«Судебно-экспертное исследование по своей гносеологической сущности 
является разновидностью процесса познания объективной 
действительности, осуществляемого путём применения методов 
различных наук… Методы судебно-экспертной практической 
деятельности, представляющие собой системы действий и операций по 
решению практических экспертных задач, базируются на 
соответствующих научных методах, зависят от характера и свойств 
объекта исследования и основываются на опыте решения конкретных 
экспертных задач, в том числе на алгоритмических правилах и 
разработанных самим экспертном эвристиках» [1]. 

Судебные экономические экспертизы зачастую становятся 
важнейшим источником доказательств, тому подтверждение их 
количественный рост и как следствие их качественное развитие на 
постсоветском пространстве. 
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Класс судебных экономических экспертиз подразделяется на судебно-
бухгалтерскую и судебную финансово-экономическую экспертизы, 
каждая из которых представляет собой исследование, проводимое 
экспертом-экономистом с применением специальных знаний, как правило, 
в целях решения вопросов, поставленных следователем или судом. 

Основой каждой судебной экономической экспертизы является выбор 
экспертом методики исследования, необходимой для изучения данных в 
конкретном случае. При этом в судебно-экспертных различных 
учреждениях отсутствует единый методический подход и утверждённые 
экспертные методики, учитывающие особенности назначаемой 
экспертизы, например, судебно-экспертного исследования рыночной 
стоимости акций и бизнеса при расследовании дел о преднамеренном и 
фиктивном банкротстве, или судебно-налоговой экспертизы, являющейся 
одним из подвидов судебных экономических экспертиз. Некоторые 
авторы и специалисты в области судебной экономической экспертизы 
отрицают автономность судебной налоговой экспертизы, в том числе и ме-
тодик, сопряженных с ее производством, так как сейчас находится на 
стадии своего становление и развития, в качестве отдельной методики. 
Тем не менее, судебная налоговая экспертиза является специальным видом 
экспертизы, так как заключение судебного эксперта представляет собой 
результат профессионального исследования с применением специальных 
знаний.  

Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются отражённые 
в бухгалтерском учёте хозяйственные операции (явления финансово-
хозяйственной деятельности), которые содержат информацию о 
состоянии, движении, наличии или отсутствии материальных ценностей и 
денежных средств и их источников, свидетельствуют о 
нарушениях/отсутствии нарушений ведения бухгалтерского и налогового 
учёта. В случае же судебной финансово-экономической экспертизы 
предметом исследований являются сведения о финансовых операциях и 
финансовых показателях деятельности хозяйствующего субъекта, а также 
фактические данные, характеризующие образование, распределение и 
использование на предприятии доходов, денежных средств (фондов), 
негативные отклонения в перечисленных процессах, повлиявшие на 
показатели хозяйственной деятельности или способствовавшие 
совершению преступлений, связанных с несоблюдением финансовой 
дисциплины.  

Объектом, в широком смысле, судебной экономической экспертизы 
являются любые, относящиеся к ее предмету материалы дела, 
направляемые на экономическую экспертизу. Сюда входят не только 
документы и сведения о конкретных фактах финансово-хозяйственной 
жизни предприятия, но и иные документы, направленные на экспертизу. 

Судебная финансово-экономическая экспертиза назначается для 
решения задач, касающихся финансовой деятельности организаций, 
определения их финансового состояния, определения размера 
неправомерно полученных доходов в результате несоблюдения правил 
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совершения финансовых операций, скрытой от государства прибыли, 
необоснованных отчислений в денежные фонды, распределения и 
выплаты дивидендов, операций с ценными бумагами, инвестициями и т.д.. 

Надо отметить также, что по мнению профессора Е.Р. Россинской: 
«Объекты финансово-экономической экспертизы во многом схожи с объектами 
судебно-бухгалтерских экспертиз и включают в первую очередь те документы, 
которые отражают затраты и финансовые результаты её деятельности, 
финансовые источники и направления их использования» [2]. 

В своих публикациях многие авторы неоднократно подробно излагали 
и дополняли своими авторскими толкованиями понятия методики и 
метода экспертизы. Обращаясь к Словарю основных терминов судебных 
экспертиз следует исходить из нижеследующих определений:  

1) метод экспертизы (экспертного исследования) – система 
логических и (или) инструментальных операций (способов, приёмов) 
получения данных для решения вопроса, поставленного перед экспертом;  

2) методика экспертизы (экспертного исследования) – система 
методов (приёмов, технических средств), применяемых при изучении 
объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к 
предмету определённого рода, вида и подвида судебной экспертизы [3]. 

В арсенале финансово-экономической экспертизы имеются методы, 
которые более полно отражают средства и приёмы его познания – 
экономические инструменты, используемые для конкретного экспертного 
исследования. Особенность применения методов при производстве 
финансово-экономической экспертизы – это возможность выстраивать их 
последовательно при решении конкретной экспертной задачи с 
соблюдением правил формальной логики, а также избегать ненужной и 
излишней информации о методах. 

В целом, при производстве экономической экспертизы используются 
следующие методы, приёмы и подходы исследования: приёмы нормативной 
проверки, проверки по форме и содержанию, приёмы арифметических 
пересчётов, сопоставления взаимосвязанных экономических показателей 
(балансовые увязки, сводка), анализ абсолютных данных и их относительных 
величин, анализ средних величин, ряды динамики и их анализ, сравнение 
отчётных показателей с показателями предшествующих периодов, подходы 
анализа финансового состояния организации (горизонтальный анализ, 
вертикальный анализ, анализ финансовых коэффициентов 
платёжеспособности, прямой факторный анализ).  

Описания методов проведения экспертизы широко освещены в трудах 
различных авторов, а именно Россинской Е.Р., Винберга А.И., Зинина 
А.М., Матвиенко Е.А., Майлиса Н.П., Шляхова А.Р., Голиковой В.В., 
Звягина С.А., Шарова В.И. и других. 

Таким образом, можно отметить, что любая хозяйственная операция 
представляет собой «симбиоз» финансов, учёта и других экономических 
явлений, что обуславливает взаимосвязь судебно-бухгалтерской и 
судебной финансово-экономической экспертиз и поэтому грань между 
видами судебных экономических экспертиз является весьма условной. В 
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настоящее время можно отметить целый ряд актуальных экспертных 
вопросов, которые нельзя отнести ни к одному из представленных родов. 
К таким экспертизам можно отнести исследования по вопросам, операций 
связанных с ценными бумагами (в том числе обращающимися на 
открытом рынке), с лизинговыми операциями, с операциями факторинга, 
вопросы внешнеэкономической деятельности и др. [4]. 

В последнее время экономические экспертизы существенно 
усложнились, стали многообъектными и многоэпизодными. Судебно-
финансовая экономическая экспертиза на современном этапе развития 
экономики, благодаря актуальным процессам, свойственным динамике в 
экономике, финансах и учётных отношениях, возраждается, становясь 
самостоятельным источником доказательства. 
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Судові експерти є «носіями спеціальних знань» і, під час виконання 

своїх посадових обов’язків, виконують специфічні види робіт. Результати 
їх досліджень можуть ставати доказами в судочинстві або бути 
аргументом при відновленні прав людини. Тому до представників цієї 
професії висувають високі вимоги щодо кваліфікаційні та професійні 
вимоги. 

Погоджуємося з думкою А.В. Кофанова, який зазначає, що 
актуальність розробки системи критеріїв добору, підготовки і 
супроводження професійної діяльності експертів обумовлена, у першу 
чергу, концептуальним значенням єдності особи експерта та його 
діяльності. Результат роботи експерта визначається успішністю його 
професійної діяльності. Успішність результату діяльності залежить як від 
кваліфікації експерта, так і від його особистих якостей, ступеня їх розвитку 
та управління ними [1, с.80]. 

Професія судового експерта є унікальною за своїм змістом. З одного 
боку, його професійний статус полягає у проведенні із застосуванням своїх 
спеціальних знань (з практично необмеженого кола питань – науки, 
техніки, ремесла тощо) науково обґрунтованого дослідження для 
встановлення фактів, що мають доказове значення під час розслідування 
та розгляду справ у судах, з іншого – він набуває статусу процесуальної 
особи під час надання висновку експерта і таким чином у своїй 
професійній діяльності поєднує статус фахівця з відповідної галузі знань, 
науковця та процесуальної особи [2]. 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про судову експертизу» 
судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для 
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надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами 
державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають 
відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 
спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію 
судового експерта з певної спеціальності [3, ст. 10]. 

Аналізуючи норму даної статті, слід зазначити, що ця норма застаріла 
та не гармонізує з іншим законодавством України. Від так, відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту», поняття «освітньо-кваліфікаційний 
рівень – спеціаліст» не існує. Тому пропонується внести зміни до Закону 
України «Про судову експертизу » та ч. 2, 3 статті 10 слова «мають 
відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 
спеціаліста», замінити словами «мають вищу освіту ступеня не нижче 
магістра». 

Також слід зазначити, що відповідно до статті 15 Проекту Закону 
України «Про судово-експертну діяльність» однією з основних вимог, які 
висуваються до судового експерта є освітньо-кваліфікаційний рівень не 
нижче спеціаліста [4], що свідчить про необхідність внесення змін до цієї 
норми. 

Отже, Закон України «Про судову експертизу» визначає основні 
вимоги до судового експерта: вища освіту ступеня не нижче магістра 
(тобто повна вища освіта), відповідна підготовку, кваліфікація судового 
експерта з певної спеціальності. 

Відповідно статті 69 Кримінального процесуального кодексу 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 [5, ст. 69]. 

Відповідно до статті 72 Цивільного процесуального кодексу України, 
експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, 
необхідними для з’ясування відповідних обставин справи [6, ст. 72]. 
Аналогічна норма існує і в Кодексі адміністративного судочинства 
України [7, ст. 68]. 

Вищезазначені нормативно-правові акти закріплюють таку вимогу до 
експерта як компетентність. Законодавство України не визначає поняття 
«компетентність експерта». Проте, у словнику судового експерта 
компетентність експерта визначається як ступінь володіння теорією та 
методиками експертизи певного виду, здатність (суб’єктивна можливість) 
обізнаної особи вирішувати поставлені питання, які стосуються предмета 
експертизи [8]. 

У п. 6-7 Кодексу честі експерта, схваленого діловою нарадою Ради 
Європейської мережі криміналістичних наукових установ (ENFSI) від 28 
травня 2005 р. зазначається, що працівники судово-експертної установи 
повинні: знати межі своєї компетенції та надавати експертні висновки та 
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показання тільки в цих межах; та відмовитися від виконання роботи, якщо 
вона не входить до сфери їх компетенції або вони не мають необхідних засобів 
чи обладнання [9]. Тобто, Кодекс честі експерта, крім інших вимог, закріплює 
вимогу – знати межі своєї компетенції. В законодавстві України ця вимога 
знайшла своє відображення в ч. 1 ст. 242 КПК, в якій зазначається, що не 
допускається проведення експертизи для з’ясування питань права [5, ст. 242]. 
Це означає, що який би значний експертний досвід не був у судового експерта, 
якими б практичними навичками не володів, питання права завжди будуть 
виходити за межі його компетенції. Крім того, межі компетенції судового 
експерта визначаються методиками та методичними рекомендаціями 
відповідно до його експертної спеціальності. 

Кваліфікаційні вимоги до судового експерта мають чітку 
регламентацію та специфіку, в залежності від його відомчої 
приналежності. 

Від так, кваліфікаційні вимоги, що висуваються до кандидатів на 
посаду судового експерта Міністерства внутрішніх справ зазначені в 
законі Украйни «Про судову експертизу» та Наказі Експертної служби 
МВС України від 13.04.2018 № 12-ЕС-Н «Про затвердження Переліку 
рекомендованого фаху (галузей знань і спеціальностей) кандидатів, які 
претендують на посади судових експертів» [10]. В Наказі закріпляють 
рекомендації щодо фаху (спеціальності) відповідно до виду експертної 
спеціальності. Наприклад, кандидату на посаду судового експерт за 
напрямом «пожежотехнічні дослідження» необхідно мати вищу освіту за 
спеціальностями: пожежна безпека, цивільна безпека, право, озброєння та 
військова техніка, гірництво, нафтогазова інженерія та технологія. 

На кандидатів на посаду судового експерта Міністерства юстиції 
поширюються вимоги Довідника кваліфікаційних характеристик посад 
працівників науково-дослідних установ судових експертиз (НДУСЕ) 
Міністерства юстиції [11]. Відповідно до Довідника до судового експерта 
висуваються наступні кваліфікаційні вимоги: вища освіта другого рівня за 
ступенем магістра відповідного напряму підготовки, стаж роботи за фахом 
не менше 1 року. 

Отже до основних вимог, що закріплені в трудовому законодавстві 
відносяться: компетентність, вища освіту ступеня не нижче магістра 
(тобто повна вища освіта), відповідна підготовка, кваліфікаційна вимога, 
знати межі своєї компетенції. 

Факт того, що існує відомча різноманітність добору кадрів, свідчить 
про відсутність у нашій країні єдиної та незалежної системи судово-
експертних установ. Погоджуємось з думкою авторів, які бачать 
вирішення питань міжвідомчих розбіжностей у створенні незалежної 
судово-експертної інституції, яка могла б уніфікувати усі процеси 
пов’язані підготовкою та добором осіб на посади судових експертів. 
Результатом уніфікації стала б єдина система вимог до судових експертів, 
що покращило б функціонування експертної діяльності в цілому. 

Відомо, що судово-експертна діяльність це складна та напружена 
праця судових експертів, в процес якої експерти постійно відчувають 
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інтелектуальне та емоційне навантаження. Це пов’язано з необхідністю 
приймати важливі і відповідальні рішення, встановлювати обставини за 
матеріальними носіями, визначати долі інших людей. Таким чином 
судовий експерт повинен не тільки відповідати кваліфікаційним та 
професійним вимогам, але й повинен мати високу відповідальність за свої 
вчинки і дії. А отже, судовий експерт повинен вирізнятися високими 
моральними якостями, які необхідно досліджувати на етапі добору кадрів. 
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psychological examination 

 
Аннотация. В статье рассмотрено вопросы компетенции судебно-

психологической экспертизы, обоснована необходимость проведения судебно-
психологической экспертизы в частности в вопросах лишения или ограничения 
родительских прав несовершеннолетних. 

Ключевые слова: Психологическая экспертиза, эксперт-психолог, 
компетенция судебно-психологической экспертизы. 

 
Серед слідчих та суддів нерідко спостерігається недостатньо чітке 

розуміння відмінностей між судово-психіатричною та судово-
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психологічною експертизою, особливостей їх предмету, меж компетенції 
та кола вирішуваних ними питань. Як зазначається в наукових джерела, 
підбір конкретних питань психологічного характеру часто здійснюється 
хаотично, недиференційовано, у відриві від конкретних обставин справи 
та процесуального статусу підекспертної особи. [1, С. 74–78; 3] 

До компетенції судово-психологічної експертизи відносять 
встановлення здатності обвинувачених, свідків і потерпілих правильно 
сприймати характер і значення обставин, що мають значення для справи і 
давати про них правильні покази. Тобто, судово-психологічна експертиза 
повинна відповісти на питання, чи є у підекспертного відхилення рівня 
інтелектуальні розвитку і, якщо такі відхилення існують, зробити висновок 
про їх вплив на поведінку досліджуваного. СПЕ встановлює здатність 
потерпілих (в тому числі малолітніх та неповнолітніх) правильно 
сприймати характер і значення скоєних із нею дій та чинити опір у справах 
про злочини, скоєних на сексуальному ґрунті. В цьому випадку експерт-
психолог встановлює наявність у потерпілих глибоких емоційних реакцій 
на те, що з ним відбулося та причини пасивної поведінки жертви в ситуації, 
що складає інтерес для слідчо-судових органів. Здатність неповнолітніх 
обвинувачених, які мають ознаки відставання в психічному розвитку, 
повністю усвідомлювати характер і значення своїх дій.  

Важливим є встановлення наявності у підекспертного в момент 
скоєння ним протиправних дій стану фізіологічного афекту (стану 
душевного хвилювання) або інших непатологічних емоційних станів 
(сильного страху, депресії, емоційного стресу, фрустрації), здатних 
істотно впливати на його свідомість і діяльність. В такій ситуації експерт-
психолог повинен також встановити, чи слідчо-судові органи не володіють 
відомостями про умови, що сприяють накопиченню у обвинуваченого 
емоційних переживань, котрі спонукали до його агресивної поведінки. 
СПЕ також досліджує питання, наскільки вимоги ситуації, в якій 
перебував підекспертний, перевищували його індивідуально-психологічні 
та професійні можливості, наскільки могли впливати втома, раптова дія 
сторонніх подразників, сильне емоційне напруження, стан розгубленості 
та інші негативні фактори. 

До компетенції судово-психологічної експертизи належить також 
встановлення структури злочинної групи на основі наявних даних про 
психологічні особливості її учасників: встановлення ієрархії злочинної 
групи, індивідуально-рольового статусу її членів, пошук уразливої ланки 
та ефективних способів впливу на нестійких членів злочинної групи. А 
також ознаки незвичного стану психіки заявника в момент заключення 
договору, який міг мати негативний вплив на його пізнавальні чи 
прогностичні здібності, в тому числі і на здатність повністю розуміти 
значення своїх дій («порок волі»).  

У слідчій практиці зустрічаються випадки інсценувань вбивств під 
самогубства та свідомого доведення особи до самогубства. Виходячи з 
цього, до компетенції психолога-експерта належить встановлення 
наявності чи відсутності у особи, яка імовірно покінчила життя 
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самогубством, в період, що передує смерті, психічного стану, який призвів 
до самогубства та визначення можливих причин виникнення цього стану. 

Відносно новими напрямками СПЕ є експертиза психологічного 
змісту продуктів писемного мовлення, коли підекспертний стверджує, що 
документ був складений ним під диктовку чи з іншою допомогою іншої 
людини; встановлення моральної шкоди; експертиза дитячо-батьківських 
відносин (у справах про місце проживання дитини після розлучення 
подружжя, участі колишніх батьків та інших близьких родичів у вихованні 
дитини, доцільності усиновлення та ін.); експертиза психологічного 
впливу та психічного насильства, яке могло застосовуватися при 
проведенні слідчих дій, а також представниками певних організацій 
(релігійних, сектантських тощо) семінарів чи інших масових заходів. 
Тобто, надійність дослідницьких висновків судово-психологічної 
експертизи мають особливе значення, оскільки вони можуть бути 
покладені в основу судових чи слідчих рішень. [7, с.12-14] 

Судово-психологічна експертиза неповнолітньої особи, чиї права були 
порушені або можуть бути порушені, обов’язково призначається 
випадках, коли у цивільному процесі розглядається питання щодо 
позбавлення батьківських прав, при вирішенні спорів щодо визначення 
місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків; про 
здійснення батьківських прав одним з батьків, який проживає окремо від 
дитини, тощо.  

При розгляді цивільних справ щодо позбавлення чи обмеження 
батьківських прав, доцільним є з’ясування кола питань, зокрема, чи могла 
неповнолітня особа адекватно сприймати й запам’ятовувати обставини 
справи, давати правильну інформацію про них, враховуючи рівень її 
психічного розвитку, емоційного стану, в умовах конкретної 
досліджуваної ситуації. Важливим є встановлення ознак негативних 
наслідків дій батьків для психіки неповнолітньої особи і якщо так, то в 
чому вони виражаються, а також, яким є психологічне ставлення дитини 
до своїх батьків, інших учасників сімейного конфлікту, чи виявляє дитина 
ознаки негативного емоційного стану, зумовленого тривалим сімейним 
конфліктом тощо.  

Відповіді на такі запитання дають суттєву інформацію про дитину та 
її психічний стан, проте цього не буде достатньо для судового вирішення 
питання про те, з ким із батьків необхідно постійно проживати дитині, чи 
може негативно вплинути на дитину спілкування з одним із батьків, який 
проживає окремо. Повну картину ситуації, що склалася, може надати 
тільки експертне психологічне обстеження батьків дитини, адже часто 
формально вони декларують виключну турботу про інтереси дитини, 
однак не вміють чи не бажають в силу власних глибоких травм самостійно 
конструктивно вирішити сімейний конфлікт. [6, С.170-178] 

В Івано-Франківській області та місті на сьогодні склалася 
незадовільна ситуація, великого поширення набули випадки позбавлення 
батьківських прав. Психологічні висновки складають працівники 
приватних психологічних центрів, які не володіють достатнім рівнем 
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кваліфікації у галузі психологічної експертизи, часто не орієнтуються у 
великій кількості різноманітних методик, використовуючи не завжди 
валідний психодіагностичний інструментарій. Тобто процедура 
позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини 
після розлучення подружжя, участі колишніх батьків та інших близьких 
родичів у вихованні дитини, доцільності усиновлення тощо, проводиться 
на основі психологічного обстеження тільки дитини, без обов’язкового 
дослідження психічного стану батьків чи родичів, які їх замінюють, 
всиновителів тощо. 

Спеціалісти, які складають такі висновки часто-густо готують їх на основі 
психодіагностичних методик, які не входять до Реєстру методик проведення 
судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 
жовтня 2008 року № 1666/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 
жовтня 2008 року за № 924/15615. [5]. Зрозуміло, що такий підхід не тільки 
суттєво знижує вагомість висновків в суді, але й призводить до появи в дитини 
додаткового психологічного травмування. Крім того, не будучи обізнаними із 
цивільно-процесуальним кодексом, такі фахівці часто не дотримуються 
ст.107,п. 2 ЦПК про те, що «Призначений судом експерт не має права 
спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, 
крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов’язаних із проведенням 
експертизи», часто стають на бік зацікавленої сторони, спонукаючи дитину до 
висловлювання позиції, яка може суперечити внутрішньому переконанню 
дитини, спричинюючи додаткове психологічне травмування дитини. [2] 

Таким чином, на сьогодні судово-психологічна експертиза покликана 
вирішувати такі завдання як: встановлення фізіологічного афекту; 
визначення ступеня розумового розвитку неповнолітнього, пов’язаного не 
з душевною хворобою, а з особливостями формування його психіки; 
визначення здатності неповнолітніх потерпілих і свідків правильно 
сприймати події й окремі обставини; встановлення схильності 
неповнолітнього до фантазування, підвищеної сугестивності, 
індивідуальних особливостей пізнавальних процесів; визначення 
психічних властивостей особистості підсудного (психічного здоров’я) та 
їх впливу на психологічний механізм вчиненого злочину [4, С. 23-28].  

Слід також зазначити, що ч.2 статті 242 КПК України «Підстави 
проведення експертизи» встановлює обов’язковість проведення ряду 
експертиз. Зокрема наголошується, що «слідчий або прокурор зобов’язані 
звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи в 
тому числі і для визначення розміру матеріальних збитків, шкоди 
немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним 
правопорушенням». Така вимога закону зумовлена необхідністю 
доказування тих обставин, без встановлення яких неможливо об’єктивно 
та у відповідності до Закону вирішити кримінальне провадження. 
Зауважимо, що розмір немайнової шкоди встановлюється на підставі 
висновку судово-психологічної експертизи. Відсутність у кримінальних 
провадженнях висновків експертів з питань, перерахованих вище, 
розглядається як підстава для визнання як досудового, так і судового 
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розслідування неповним, що в свою чергу відповідно до норми ст. 410 
КПК України є підставою для скасування чи зміни вироку у справі.  

Таким чином, такий напрямок експертної діяльності, як проведення 
судово-психологічної експертизи кваліфікованими спеціалістами, повинен бути 
впроваджений у регіональних зонах обслуговування КНДІСЕ Міністерства 
юстиції України, що дасть можливість оперативно впливати та допомагати 
зацікавленим установам у вирішенні даних питань. 
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THE PROBLEM OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE CONTEXT OF 
THE TASK OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION 

 
Анотація. В публікації розглянуті деякі аспекти проблеми домашнього 

насильства, їх правове та психологічне значення. Розкрито наслідки домашнього 
насильства, ступінь впливу травмуючих чинників на соціальний, психологічний і 
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фізичний статус особистості. Обґрунтовано необхідність вдосконалення 
процедури судової психологічної експертизи потерпілих від домашнього 
насильства. 

Ключові слова: домашнє насильство, потерпілий від домашнього насильства, 
судово-психологічна експертиза, наслідки домашнього насильства. 

 
Annotation. The publication considers some aspects of the problem of domestic 

violence, its legal and psychological significance. The consequences of domestic 
violence, the degree of impact of traumatic factors on the social, psychological and 
physical status of a person are disclosed. The necessity of improving the procedure for 
forensic psychological examination of victims of domestic violence is substantiated. 

Key words: domestic violence, victim of domestic violence, forensic psychological 
examination, the consequences of domestic violence. 

 
Анотация. в публикации рассмотрены некоторые аспекты проблемы 

домашнего насилия, ее правовое и психологическое значение. Раскрыты 
последствия домашнего насилия, степень воздействия травмирующих факторов на 
социальный, психологический и физически статус личности. Обоснована 
необходимость совершенствования процедуры судебной психологической 
экспертизы потерпевших от домашнего насилия.  

Ключевые слова: домашнее насилие, потерпевший от домашнего насилия, 
судебно-психологическая экспертиза, последствия домашнего насилия. 

 
Домашнє насильство – явище досить поширене в світі, в тому числі і 

в Україні. Домашнє насильство є яскравим проявом гендерної проблеми. 
Як відзначають дослідники, 95% жертв домашнього насильства – жінки, 
тому виникає необхідність розгляду гендерного аспекту даного явища. 
Попри всю різноманітність видів насильства (фізичне, сексуальне, 
психологічне, економічне), саме домашнє насильство характеризується 
тим, що набуває генералізований характер, тобто факти жорстокої 
поведінки є регулярними та систематичними; охоплюють різноманітні 
сфери взаємовідносин насильника і жертви, характеризуються 
циклічністю процесу. Дані сучасних наукових досліджень свідчать про те, 
що пережите насильство може розглядатися як травматична криза, 
наслідки якої зачіпають світовідчуття жертви, її мотиваційну, емоційну, 
когнітивну сферу і поведінку[3,4]. 

Особливу небезпеку домашнє насильство набуває у зв’язку з тим, що 
навіть якщо насильницькі дії спрямовані тільки на одного члена родини, 
всі інші члени сім’ї також відчувають страждання, виявляються схильні до 
«вторинної віктимізації», яка передбачає переживання свідками 
насильства тих же самих психологічних наслідків, яких зазнає жертва. 
Особливо важкі переживання випадають на долю дітей, що спостерігають 
за ситуаціями домашнього насильства. Ставши свідком домашнього 
насильства, дитина потрапляє в групу ризику по придбанню таких 
емоційних і поведінкових проблем, як тривожність, депресія, погана 
успішність у школі, низька самооцінка, нічні кошмари, фізичне 
нездужання. Формується схильність до агресивної поведінки в дитинстві і 
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підлітковому віці, а в дорослому віці підвищується ризик відтворення 
моделі сім’ї, заснованої на домашньому насильстві[2,5]. 

З моменту набування чинності Закону України №5294 «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», судово-слідчі органи 
почали призначати судово-психологічні експертизи за кримінальними 
справами, пов’язаними із домашнім насильством[1]. В теперішній час 
призначення таких експертиз набуває систематичного характеру (з 
початку 2019 року по жовтень 2019 року у Донецькому НДІСЕ виконано 
понад 10 експертних досліджень по кримінальним провадженням за 
злочини, передбаченими ст. 126-1 КК України).  

Призначення органом досудового розслідування/судом судово-
психологічної експертизи за фактом домашнього насильства мотивується 
тим, що встановлення наявності змін в психічній діяльності особистості 
потерпілих потребує аналізу таких психологічних характеристик, як 
індивідуально-психологічні особливості особистості та особливості її 
мотиваційної сфери, специфіки її інтелектуальної та емоційно-вольової 
сфер. Задачами експертного дослідження в даному випадку є:  

– визначення інтенсивності і характеру ступеню страждань 
потерпілого;  

– змін світовідчуття та особливості посттравматичних реакцій; 
– наявності почуття страху, тривожності, безпорадності та проявів 

фізичного стресу;  
– визначення ступеню проявів посттравматичних реакцій на стрес 

(нав’язливі думки, уникнення, фізичне збудження, горювання, 
дратівливість, відчуження, емоційна пригніченість).  

Психологічною основою аналізу юридично значущої ситуації (чи 
конкретної ситуації взаємодії з підекспертним) є розуміння того, що 
психічна діяльність не тільки індивідуальне явище, а й соціальний 
психофізіологічний феномен, тому інформативними в експертному 
дослідженні є результати використання методик, що внесені до Реєстру 
методик проведення судових експертиз (методика Люшера – тест 
кольорового вибору та її модифікація, методика ММРІ – методика 
багатоаспективного дослідження особистості – Мінесотський 
багатофакторний особистісний опитувальник та її модифікації (СМИЛ, 
СМОЛ, ММИЛ, МІНІ-МУЛЬТ), методика дослідження самооцінки САН – 
стан, активність, настрій, комплексна методика дослідження 
індивідуально-психологічних особливостей – емоційно-поведінкових 
виявів та провідних властивостей особистості, методика PTSD – виявлення 
психологічних особливостей посттравматичного стану у виді 
структурованого психологічного інтерв’ю.). 

Важливим компонентом експертного дослідження є вміння експерта 
психолога актуалізувати здатність підекспертного рефлексувати свої 
суб’єктивні стани, ставити явища в досить широкий контекст. 
Співвіднесення аналізу психічної діяльності з завданнями судової 
психологічної експертизи засновано на виокремленні таких її 
компонентів: особистісного, інтелектуального, емоційно-вольового.  
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Наслідками домашнього насилля, що дозволяє віднести його до 
категорії правопорушення, є встановлення наявності моральної, фізичної, 
або майнової шкоди. З метою констатації (або відкидання) наявності 
шкоди, що нанесена психічної діяльності, органи досудового 
розслідування призначають судово-психологічну експертизу з метою 
встановлення психологічних чинників деформації особистості 
потерпілого (ступені залежності від іншої особи, маніпулювання її 
вольовою діяльністю тощо).  

Сучасні наукові дослідження з проблеми домашнього насильства 
виділяють наступні аспекти вивчення проблеми:  

– соціально-правовий аспект проблеми домашнього насильства [2];  
– соціальні симпатії та антипатії щодо потерпілих від домашнього 

насильства [5];  
– соціально-психологічний аспект домашнього насильства [4];  
– соціально-психологічні особливості постраждалих від домашнього 

насильства [3] та інше. 
Таким чином, проблема домашнього насильства є актуальною 

проблемою сучасного правового дискурсу, що визначає необхідність 
вдосконалення процедури судової психологічної експертизи. 
Перспективою дослідження даної проблеми є розробка відповідних 
експертних методик та методичних рекомендацій. 
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FEATURES OF RESEARCH OF LOCKS WITH CYLINDER 

MECHANISMS OPENED BY BAMPING 
 

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАМКОВ С 
ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ, ОТКРЫТЫХ С 

ПОМОЩЬЮ БАМПИНГА 
 
Анотація. Автором розглянуто відмикання замків з циліндровими 

механізмами способом бампінгу з точки зору їх криміналістичного дослідження. В 
тексті наведено коротке роз’яснення бампінгу та проаналізовано механізм роботи 
даного способу в аспекті взаємодії всіх складових деталей замків між собою та із 
бамп-ключем, встановлено закономірності виникнення слідів під час застосування 
бампінгу та наведено найбільш типову слідову картину, яка може бути виявлена 
на деталях замка, відімкненого за допомогою бампінгу. 

Ключові слова: судова експертна діяльність, судовий експерт. 
 
Annotation. The author considers the unlocking of cylinder locks by bumping in 

terms of their forensic research. The text gives a brief explanation of bumping and 
analyzes the mechanism of it in the aspect of interaction of all constituent parts of the 
locks with each other and with the bump key, establishes regularities of occurrence of 
traces from using the bumping, and shows the most typical traces which can be detected 
on the details of locks unlocked by bumping. 

Key words: forensic expert activity, forensic expert. 
 
Аннотация. Автором рассмотрено отпирание замков с цилиндровыми 

механизмами способом бампинга с точки зрения их криминалистического 
исследования. В тексте приведено короткое разъяснение бампинга, а также 
проанализирован механизм работы данного способа в аспекте взаимодействия всех 
составляющих деталей замков между собой и с бамп-ключом, установлены 
закономерности возникновения следов при применении бампинга, а также 
приведена наиболее типичная следовая картина, которая может быть обнаружена 
на деталях замка, отпертого с помощью бампинга. 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, судебный эксперт. 
 
Кількість вчинених в Україні майнових злочинів та розміри завданих 

ними суспільству збитків залишаються стабільно високими, при цьому 
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достатньо велика кількість з них поєднана зі злочинним відмиканням 
замків та замикаючих пристроїв. Одними з найбільш розповсюджених 
сьогодні залишаються замки із циліндровими механізмами штифтового 
типу. На цей час існує велика кількість способів злочинного відмикання 
таких замків (їх механізмів), серед яких хотілося б виділити такий спосіб 
як бампінг.  

Зазначений спосіб, через простоту свого застосування, становить 
суттєву загрозу. За даними з різних джерел він застосовується 
щонайменше останні 30 років, проте, публічного розголосу він набув після 
проведення спеціалізованої виставки, що проходила навесні 2004 року в 
Німеччині, а також семінару «Bumping revisited», який проводився 29 
липня 2005 року в Нідерландах під егідою організації «TOOOL» (The open 
organization of lockpickers). Під час проведення даних заходів було 
з’ясовано, що велика кількість замків (циліндрових механізмів) може бути 
відімкнена за допомогою бампінгу, навіть без попереднього тренування та 
відповідних навичок [5; 7]. 

Бампінг (від англ. bump – удар) – спосіб відмикання замка, принцип 
застосування якого полягає у нанесенні удару по спеціальному ключу 
(бамп-ключ), введеному у замкову шпарину, із передачею кінетичної 
енергії від ключа на штифти (піни). При цьому в механізмі виникають 
вібрації, які призводять до того, що штифти верхнього ряду (робочі) 
залишаються у циліндрі, а штифти нижнього ряду відскакують в корпус, 
долаючи зусилля пружин; це дозволяє короткочасно зняти блокування 
циліндру, чого достатньо для його повороту (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схематичне зображення принципу застосування бампінгу  
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Зазначений спосіб застосовується як до традиційних циліндрових 
механізмів (із вертикальним розташуванням шпарини), так і до механізмів 
із горизонтальним розташуванням шпарини. Також, наявність другого 
ряду спарених штифтів не є суттєвою перешкодою для бампінгу. При 
цьому, чим більш якісно виготовлений циліндровий механізм, тим краще 
на ньому працює бампінг. Це пов’язано з тим, що у механізмах низької 
якості, як правило, наявні люфти, які частково гасять та перенаправляють 
енергію удару [7; 8].  

При застосуванні цього способу більше значення має не стільки 
наявність навичок з відмикання, скільки правильність виготовлення бамп-
ключа. Він має відповідати одразу кільком вимогам: по перше, 
максимально точно повторювати профіль ключової шпарини, по друге, 
кількість вирізів на ключі має відповідати кількості пар штифтів [5], крім 
того, нарізка повинна мати максимальну глибину, щоб не створювати 
перешкод для коливань робочих штифтів [7; 8] (рисунок 1).  

Також для відмикання способом бампінгу можуть застосовуватись 
спеціально пристосовані напівавтоматичні пристрої механічної або 
електромеханічної дії з відповідними насадками, які покликані полегшити 
процес відмикання бампінгом та зробити його більш швидким (рисунок 2) 
[1, с. 37]. 

 

 
 

Рис. 2. Електромеханічний пристрій з насадками для бампінгу 
 

Після такого відмикання замок, як правило, залишається повністю 
робочоздатним, при цьому бампінг практично не залишає явних слідів 
свого застосування, відповідно встановити той факт, що замок було 
відчинено саме в цей спосіб, досить складно [5; 8]. 

Вищезазначені обставини обумовлюють необхідність зупинитися 
більш детально на слідах, що залишаються при застосуванні бампінгу. 

Найбільш помітною ознакою застосування бампінгу буде наявність 
вираженої вм’ятини на лицевій частині циліндру, яка залишається від 
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контакту з упором бамп-ключа при нанесенні ударів (рисунки 4, 5); дещо 
схожі сліди можуть залишати упори штатних ключів в процесі тривалої 
експлуатації, проте вони будуть відрізнятися значно меншою виразністю. 

На голівках робочих штифтів можуть спостерігатися статичні або 
статично-динамічні сліди, які утворюються в результаті взаємодії з 
елементами профілю бамп-ключа через коливання штифтів в момент 
нанесення ударів (рисунки 6,7) [5; 8]; на телескопічних робочих штифтах 
можуть залишитися динамічні сліди у вигляді зсувів металу на одній зі 
сторін, що розташована з боку введення ключа, при цьому, деякі 
криміналісти за кількістю таких зсувів встановлюють кількість ударів, що 
були нанесені по бамп-ключу (рисунки 8,9) [6]. 

 

  
 

Рис. 4, 5. Сліди від застосування бам-ключа на торцевій частині циліндру  
 

  
 

Рис. 6, 7 Сліди від застосування бамп-ключа на голівках робочих штифтів  
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Рис. 8, 9. Сліди від застосування бамп-ключа на голівці телескопічного 
робочого штифта 

 
В місцях дотику робочих та опорних штифтів можуть спостерігатись 

статичні або статично-динамічні сліди у вигляді вм’ятин чи яскраво виражених 
потертостей (рисунки 10,11). На краях штифтових каналів корпусу, зі сторони, 
що звернена до середини механізму, можуть утворюватися сліди у вигляді 
вм’ятин чи зсувів, які виникають внаслідок взаємного контакту штифтів та 
штифтових каналів через часткову передачу кінетичної енергії поступального 
характеру від ключа до штифтів (рисунки 12,13). Дану ознаку виділяють як 
найбільш характерну для застосування бампінгу. Як додаткову ознаку можна 
врахувати наявність часткового розширення (розбиття) країв штифтових 
каналів циліндру, що утворюється при контакті опорних штифтів із циліндром 
в момент провороту за умови їх часткового виступання (неповного опускання). 
Однак дану ознаку варто розглядати лише в комплексі з іншими, адже подібні 
ознаки можуть утворювати і при застосуванні інших способів відмикання [5; 8]. 

 

  
 

Рис. 10, 11. Сліди від застосування бампінгу на верхній частині опорного штифта 
(ліворуч), нижній частині робочого штифта (праворуч)  

 

  
 

Рис. 12, 13. Сліди від застосування бампінгу та на краях штифтових каналів 
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Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що для того, щоб 
однозначно стверджувати про те, що привідні елементи циліндрового 
механізму замка оберталися внаслідок застосування бампінгу, необхідно 
виявити на його деталях повний комплекс ознак, які б вказували не тільки 
на введення бамп-ключа до механізму, але й на його успішне застосування, 
в іншому випадку не слід формулювати висновок в категоричній формі. 
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21 лютого Рада громадського контролю НАБУ презентувала 

експертне дослідження про те, як так звані «правки Лозового» вплинули 
на діяльність органів правопорядку, у тому числі НАБУ за 2018 рік. Мова 
йде про зміни до КПК України та Закону України «Про судову 
експертизу», які набули чинності 15 березня 2018 року та полягають у: 
1) призначенні експертизи виключно через суд; 2) проведення експертиз в 
кримінальному провадженні виключно у державних установах (монополія 
державних експертних установ); 3) обчислення строків досудового 
розслідування не з моменту повідомлення про підозру, а внесення 
відомостей до ЄРДР (12/18 місяців в залежності від тяжкості злочину та 
можливістю продовжувати через суд); 4) можливість оскаржувати підозру 
після 2 місяців з дня її вручення [1]. 

У ході названого заходу експерт Асоціації УМДПЛ Є. Крапівін 
зазначив, що відповідні зміни вплинули негативно на досудове 
розслідування, яке здійснює будь-який орган досудового розслідування. 
Негатив полягає в ускладненні процедури розслідування, збільшення 
середньостатистичного строку розслідування на практиці та використання 
слідчими свого робочого часу на клопотання замість розслідування. 
Вказані клопотання позбавлені сенсу, оскільки відбулась деформація ролі 
слідчого судді на досудовій стадії. Адже немає жодного судового 
контролю за дотримання прав і свобод людини (а саме це функція слідчого 
судді) в призначенні експертиз чи продовжені строків розслідування. 
Щодо монополії експертиз, то це, на думку експерта, порушує 
змагальність сторін та право на захист, адже особа не може залучити 
експерта з експертної установи, яку забажає [1]. 
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В Україні гарантією реалізації права на справедливий і публічний 
розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 
безстороннім судом (гарантованого ст. 6 Європейської Конвенції про 
захист прав людини та основних свобод) є закріплена в ст. 129 Конституції 
України змагальна форма судочинства, яка у відповідності до ст. 22 КПК 
України передбачає рівні права сторонами кримінального провадження на 
збирання і подачу в суд предметів, документів та інших доказів. Як 
зазначає М. Г. Щербаковський, практичною реалізацією цього принципу 
стала регламентація у кримінальному процесуальному законі порядку 
проведення слідчих (розшукових) і судових дій на основі рівності 
процесуальних прав учасників судочинства, які здійснюють функції 
обвинувачення і захисту, зокрема розширення права сторони захисту по 
збиранню доказів (ст. 93 КПК України) [2, с. 144]. 

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального 
провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 
Враховуючи важливість досягнення у ході кримінальної процесуальної 
діяльності вказаних завдань всіма учасниками кримінального 
провадження, вважаємо, що зміни у чинному законодавстві мають 
прийматися саме із такою метою та для вирішення цих завдань. 

Погодимось із Ю. О. Паладійчуком у тому, що «на даний час судова 
експертиза – це найкваліфікованіша форма використання спеціальних 
знань в кримінальному судочинстві, яка постійно розвивається шляхом 
створення нових і вдосконалення наявних методик дослідження і 
знаходить все більше застосування в судово-слідчій практиці. Законність 
в діяльності органів у системі МВС України є конституційним принципом 
їх функціонування, який надає права та свободи і передбачає юридичні 
гарантії їх існування і захисту. Серед цих гарантій важливою є правова і 
організаційна діяльність судових експертів. Невід’ємною рисою 
законності є підвищення фахового рівня нормативних актів, які є 
різновидом управлінських рішень» [3, с. 89]. 

17 жовтня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих 
положень кримінального процесуального законодавства». Як зазначають 
розробники проекту Закону, «з часу свого ухвалення у 2012 році 
Кримінальний процесуальний кодекс України піддавався численним 
змінам та доповненням, які подекуди не мали прогресивного характеру. 
Наприклад, у 2017 році до КПК України були внесені зміни, які у засобах 
масової інформації набули назви «правки Лозового», що стосувалися 
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строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, 
можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо. Наслідком цих 
змін стало запровадження штучних процесуальних перешкод для 
розслідування злочинів, що негативно вплинуло на стан правопорядку у 
країні, а також на завантаженість суддів. Отже, зазначені норми Кодексу 
мають бути змінені» [4]. 

І дійсно, у відповідні статті, які передбачають порядок призначення 
експертизи у кримінальному провадженні, були внесені зміни, які, на наш 
погляд, значно спрощують процедуру проведення експертизи, при цьому 
не позначаючись негативно ні на якості експертного дослідження, ні на 
обсязі прав учасників кримінального судочинства. Та, навіть навпаки, 
окремі права дещо розширено, що сприятиме змагальності сторін в 
обґрунтуванні своєї процесуальної позиції. У зв’язку з викладеним, 
розглянемо зміни, які були внесені до КПК України в частині призначення 
судових експертиз. 

1. Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, 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 КПК 
України, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не 
допускається проведення експертизи для з’ясування питань права. 

Відповідно ж до ч. 2 цієї ж статті, обов’язок забезпечити проведення 
експертизи у випадках, коли проведення такої експертизи є обов’язковим, 
тепер покладається на слідчого чи прокурора. Необхідно відзначити, що 
зміни не торкнулись переліку таких випадків. Не змінено також процедуру 
примусового залучення особи для проведення медичної або психіатричної 
експертизи, яке, як і раніше, відповідно до вимог ч. 3 ст. 242 КПК України, 
здійснюється виключно за ухвалою слідчого судді, суду. 

Вказана норма значно спрощує порядок звернення для проведення 
відповідної експертизи до експертних установ сторін кримінального 
провадження, минаючи за відсутності обґрунтованої потреби додаткову 
ланку – слідчого суддю чи суд. У тому ж випадку, якщо сторона захисту з 
тих або інших причин змушена звернутись із клопотанням про проведення 
експертизи до слідчого судді, суду, за нею залишено вказане право. При 
цьому, відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, сторона захисту має право 
звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у 
разі, якщо: 1) для вирішення питань, що мають істотне значення для 
кримінального провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона 
обвинувачення не залучила його або для вирішення залученим стороною 
обвинувачення експертом поставлені запитання, що не дозволяють дати 
повний та належний висновок з питань, для з’ясування яких необхідне 
проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що 
залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього 
необхідних знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав 
неповний чи неправильний висновок; 2) сторона захисту не може залучити 
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експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних 
причин. 

Що ж стосується сторони обвинувачення, то процедура проведення 
експертизи у кримінальному провадженні тепер повернулась до 
стандартної.  

2. Докорінним чином змінено зміст ст. 243 КПК України, яка 
передбачає порядок залучення експерта. Відтепер експерт залучається за 
дорученням сторони кримінального провадження у разі наявності підстав 
для проведення експертизи. При цьому сторона захисту має право 
самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення 
експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт також може бути 
залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та 
порядку, передбачених ст. 244 КПК України. 

Якщо брати до уваги значне погіршення ситуації із істотним 
посиленням навантаження суддів через необхідність розглядати також 
клопотання про призначення експертиз у кримінальних провадженнях, то 
і зміни змісту ст. 243 КПК України необхідно вважати такими, що 
матимуть позитивні наслідки для сторін. Сторона захисту, як і раніше, 
може звертатись за призначенням експертизи через суд, а може залучати 
експертів для проведення експертизи на договірних умовах самостійно.  

Принцип змагальності сторін у тому контексті, в якому його 
сформулював законодавець у ст. 7 КПК України, являє собою такий спосіб 
організації процесуальної діяльності, під час дії якого: 1) функція захисту і 
обвинувачення відокремлені від функції вирішення кримінального 
провадження (функції правосуддя); 2) суд виступає в якості незалежного і 
неупередженого арбітра правового спору сторін; 3) сторони рівні перед судом 
у доказуванні правоти власної позиції та спростування доводів опонента [5, 
с. 73-74]. Як і попередні нововведення, така процесуальна можливість надає 
стороні захисту більше важелів для відстоювання правової позиції, прав, 
свобод і законних інтересів, виключає проведення необ’єктивного 
експертного дослідження «на замовлення» сторони обвинувачення.  

Отже, враховуючи останні законодавчі ініціативи Верховної Ради 
України щодо призначення експертиз у кримінальному провадженні, 
необхідно зазначити, що прийняття Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих 
положень кримінального процесуального законодавства» спрятиме 
утвердженню принципу змагальності сторін у кримінальному 
провадженні. 

 
Перелік посилань 

1. Як «правки Лозового» до КПК вплинули на досудове розслідування – 
презентовано дослідження. URL: https://umdpl.info/news/yak-pravky-lozovogo-do-
kpk-vplynuly-na-dosudove-rozsliduvannya-prezentovano-doslizhennya/ (дата звернен-
ня 20.10.2019). 

2. Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у 
кримінальному провадженні: монографія. Харків, 2015. 560 с. 



392 

3. Паладійчук О. Ю. Значення судової експертизи у вирішенні завдань 
кримінального провадження. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Право. Ужгород, 2015. Вип. 34(3). С. 87-89. 

4. Пояснювальна записка до Проекту Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень 
кримінального процесуального законодавства» від 29.08.2019. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66252 (дата звернення 
20.10.2019). 

5. Кримінальний процес України: підруч. Харків, 2000. 496 с. 
 

 
УДК 343.1 

Наумова Анна Олександрівна 
 

кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри кримінального права та кримінології  

електронна адреса: syhovilina@i.ua 
 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
 

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВА. 

 
INSTITUTE OF CRIMINAL PROSECUTION: 

PROBLEMS OF THEORY AND LEGISLATION. 
 

ИНСТИТУТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

 
Анотація. В доповіді розглянуто точки зори науковців, щодо визначення 

кримінального переслідування. Проаналізовано законодавство 
західноєвропейських країн, держав пострадянського розвитку та зроблено 
висновок про доцільність виокремлення функції кримінального переслідування та 
унормування в процесуальному законодавстві України правового інституту 
кримінального переслідування. 

Ключові слова: кримінальне переслідування, слідчий, прокурор, суд, підстави 
кримінального переслідування. 

 
Annotation. The report examined the dawns of scientists regarding the concept of 
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allocation of the functions of criminal prosecution and rationing in the procedural 
legislation of Ukraine of the legal institution of criminal prosecution. 

Key words: criminal prosecution, investigator, prosecutor, grounds for criminal 
prosecution. 

 
Аннотация. В докладе рассмотрены точки зори ученых касательно понятия 

уголовного преследования. Проанализировано законодательство 
западноевропейских стран, государств постсоветского развития и сделан вывод о 



393 

целесообразности выделения функции уголовного преследования и нормирования 
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Ключевые слова: уголовное преследование, следователь, прокурор, 
основания уголовного преследования. 

 
Один з найважливіших елементів принципу змагальності 

кримінального судочинства – поділ кримінально-процесуальних функцій 
на три основних напрямки (обвинувачення, захист і судовий розгляд 
справи). Процесуальним законодавством не визначено місце 
кримінального переслідування в даній системі. 

Вагомий внесок у дослідження кримінального процесуального інституту 
кримінального переслідування внесли відомі вчені В.С. Зеленецький, 
С. Є. Кучерин, О. М. Ларін, В.Т.Маляренко, В.Т. Нор, С. В. Слінько, 
М. С. Строговича, І. Я. Фойницький, В.П. Шибіко та інші. Водночас, в теорії 
кримінального процесуального права дискусійними залишаються питання 
щодо поняття та види кримінального переслідування. 

У минулому столітті термін «кримінальне переслідування» 
дослідники застосовували як синонім «розслідування» і «обвинувачення». 
Необхідно зазначити І.Я.Фойницький вважав, що порушення 
кримінального переслідування складається з двох процесуальних актів: 
пред’явлення обвинувачення суду і прийняття судом [7, c. 10]. На думку 
М. С. Строговича, кримінальне переслідування у формі обвинувачення 
включає до себе: збирання доказів, що викривають обвинуваченого і 
встановлюють обтяжуючі його вину обставини, застосування до 
обвинуваченого різних примусових заходів, обґрунтування 
обвинувачення перед судом, зусилля, спрямовані на те щоб переконати суд 
у винності обвинуваченого та у необхідності застосувати до нього міри 
кримінального покарання [5, с. 97]. Як правильно зазначає О. М. Ларін, що 
кримінальне переслідування – поняття ширше, ніж обвинувачення, 
останнє є його складовою частиною [3, c. 25]. Кримінальне переслідування 
як одну з форм реалізації державою своїх зобов’язань по забезпеченню 
прав і свобод людини та громадянина, на підставі конституційних 
цінностей, – розглядають С. В. Слінько і С. Є. Кучерин. Кримінальне 
переслідування починається постановою про порушення кримінальної 
справи [4, с. 926]. Правильно зазначає М. Д. Сухарева, що кримінальне 
переслідування розпочинається з моменту порушення кримінальної 
справи, а обвинувачення – коли є достатньо доказів, які вказують на 
вчинення злочину певною особою [6, c. 14–15]. Водночас, підтримуємо 
точку зору Корж В.П, яка визначає кримінальне переслідування як 
процесуальну діяльність прокурора, яка розпочинається в стадії 
порушення кримінального провадження щодо конкретної особи, яка 
вчинила злочин з метою розслідування його, а також в суді, коли прокурор 
підтримує висунуте обвинувачення, викриває винуватого у злочині, 
визначеному відповідною статтею кримінального закону і пропонує суду 
застосовувати до особи міру покарання, яка відповідає тяжкості вчиненого 
злочину й особі підсудного [2, c. 14–15]. 
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Концепція реформування кримінальної юстиції України передбачає 
створення науково обґрунтованої методологічної основи, визначення 
змісту та напрямів реформування системи кримінальної юстиції, а саме: 
реформування процедури досудового розслідування та реорганізація 
системи органів досудового розслідування, функціональне відмежування 
їхньої діяльності від діяльності розвідувальних і контррозвідувальних 
органів [1, с. 2З]. 

Вважаємо, що для реалізації основних положення зазначеної 
концепції, доцільно унормувати в процесуальному законодавстві України 
інститут кримінального переслідування. 

Аналіз процесуального законодавства західноєвропейських країн, 
держав пострадянського розвитку: Азербайджану, Вірменії, Республіки 
Білорусь, Грузії, Латвії, Республіки Казахстан, Російської Федерації, 
інших держав,юридичної літератури дозволяє зробити висновок про те, що 
законодавчі органи цих держав правильно виокремили функцію 
кримінального переслідування.  

Слід зазначити, що кримінально-процесуальне законодавство Латвії 
визначає низку новацій, а саме чотири стадії процесу: 1) слідство; 2) 
кримінальне переслідування; 3) підготовка досудового розгляду; 4) 
судовий розгляд. Принципово по-новому організований досудовий 
кримінальний процес в Латвії. Слідчий (керівник слідчого підрозділу) при 
наявності приводів та підстав, що є достатні данні, які вказують на реальну 
можливість вчинення злочину, виносить постанову про початок 
кримінального провадження. Новим процесуальним документом є Реєстр 
кримінального процесу, в який вносяться найбільш важливі процесуальні 
постанови. Слідство проводиться до моменту встановлення особи, яка 
вчинила злочин при наявності достатніх доказів справа направляється 
прокурору для початку кримінального переслідування. Другою стадією 
процесу є кримінальне переслідування у справах публічного 
обвинувачення, що здійснюється прокурором, який за чинним 
законодавством Латвії формулює обвинувачення і виносить постанову про 
притягнення особи до кримінальної відповідальності [8, с. 51]. Таким 
чином, кримінальне переслідування здійснює прокурор у справах 
публічного обвинувачення, а правовою підставою притягнення особи до 
відповідальності є постанова прокурора.  

Вважаємо, що правовою підставою кримінального переслідування є 
постанова слідчого, прокурора про порушення кримінального 
переслідування відносно конкретної особи, в діях якої є достатні дані, які 
вказують на наявність ознак злочину.  

Кримінальне переслідування на досудовому розслідуванні включає 
проведення слідчим, прокурором низку слідчих (розшукових), негласних 
слідчих (розшукових) дій, пред’явлення обвинувачення, обрання 
запобіжного заходу (взяття під варту, підписки про невиїзд та ін.), 
звернення прокурора з обвинувальним актом до суду. 

На наш погляд прокурор в межах своїх повноважень здійснює 
кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин, також у 
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підготовчій частині судового провадження та підчас судового розгляду. У 
судових дебатах прокурор здійснюючи кримінальне переслідування 
виступає з обвинувальною промовою, в якій обґрунтовує докази щодо 
винуватості підсудного у вчиненні злочину, пропонує міру покарання з 
урахування особистості винуватого та обставин які обтяжують чи 
пом’якшують покарання.  

Вважаємо, що участь прокурора в провадженні у суді апеляційної, 
касаційної інстанціях є продовженням кримінального переслідування 
особи, винуватої у вчиненні злочину. Слід зазначити, що закінчується 
кримінальне переслідування прокурором після вступу вироку у законну 
силу і направлення засудженого відбувати покарання. 

Таким чином інститут кримінального переслідування включає 
діяльність прокурора під час досудового розслідування, у суді першої 
інстанції, у судах апеляційної та касаційної інстанціях. У зв’язку з цим 
доцільно у чинному КПК України унормувати правовий інститут 
кримінального переслідування. 
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Анотація. Автор порушує проблему проведення судової експертизи на 
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Annotation. тhe author touches on the problem of conducting a forensic 
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Аннотация. автор затрагивает проблему производства судебной экспертизы 

на начальном этапе связанную с некорректным формулированием инициатором 
вопроса для решения. Предложено классификацию ошибок – технических, 
структурных и смысловых – и приведены соответствующие примеры. 

Ключевые слова: формулирование вопроса, судебная экспертиза, технические 
ошибки, структурные ошибки, смысловые ошибки. 

 
Розвиток окремих видів судових експертиз і міжгалузевого правового 

інституту судової експертизи у різних видах судочинства закономірно 
призводить до виокремлення самостійної галузі знання – судової 
експертології. 

В практичній роботі експерт стикається з різними проблемами, які 
супроводжують процедуру проведення ним експертного дослідження ще 
на початковій стадії. Однією з найбільш поширених проблем судового 
експерта є некоректно сформульоване запитання, яке поставлено перед 
судовою експертизою. Тобто ініціатор проведення судової експертизи не 
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володіє або володіє недостатньою мірою процесуальними, 
організаційними і тактичними основами підготовки та призначення 
судових експертиз, хоча це є універсальним для всіх видів судових 
експертиз та відноситься до предмету судової експертології [1]. 

В Україні досі на законодавчому рівні не урегульовано питання 
вирішення практичних проблем експертного дослідження в частині 
забезпечення формулювання коректного запитання, яке постає перед 
судовою експертизою, а також визначення різновиду самої судової 
експертизи.  

Практика роботи судового експерта виявляє наявність помилкової 
кваліфікації виду судової експертизи ініціатором її проведення. У зв’язку 
з цим виконання експертизи є неможливим, що тягне за собою складання 
експертом повідомлення про неможливість проведення судової 
експертизи. Такі дії негативно впливають на процес досудового 
розслідування, підготовки матеріалів для судового розгляду, адже весь цей 
процес є значно бюрократизованим, і ініціатор проведення такої 
експертизи повною мірою не розуміє причини складання експертом 
повідомлення про неможливість проведення судової експертизи. 
Законодавчо ніяк не передбачено проведення роз’яснювальної роботи 
серед слідчих і слідчих суддів щодо причини, з якої експерт не міг скласти 
висновок. 

Умовно запитання, які ставлять перед судовим експертом, можна 
поділити на коректні та некоректні. Некоректні запитання в свою чергу 
можна диференціювати на частково некоректні та цілком некоректні. 

Частково некоректні – це такі запитання, які були сформульовані з 
певними помилками, часто технічного характеру, що пов’язано з відсутністю 
навичок підготовки до призначення судової експертизи відповідним органом 
або невміння на практиці застосовувати такі навички. Тобто при призначенні 
експертизи з частково некоректним запитанням судовий експерт повинен 
мати відповідні навички та компетенцію, щоб, проаналізувавши таке 
запитання, зробити так звану «роботу над помилками» й адаптувати питання 
таким чином, щоб відповідь на нього була обґрунтованою, зрозумілою, 
відповідала вимогам законодавства України та не виходила за межі 
компетенції судового експерта. 

Цілком некоректні – це запитання, сформульовані з суттєвими 
смисловими помилками. Тобто у судового експерта немає можливості 
провести дослідження та дати відповідь на таке запитання, тому він 
змушений скласти повідомлення про неможливість проведення судової 
експертизи.  

У разі, якщо запитання сформульовано неясно або його редакція не 
відповідає рекомендаціям, але зміст завдання експертові зрозумілий, то 
після наведення запитання в редакції документа про призначення 
експертизи (залучення експерта) він може дати відповідні роз’яснення і 
викласти запитання в редакції, що відповідає зазначеним рекомендаціям 
[2]. Отже, теоретично законодавчо передбачено часткове урегулювання 
питання про певну можливість з боку експерта вносити коригування 
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структури запитання, поставленого перед ним, але на практиці такі дії з 
боку експерта не заохочуються, тобто по суті експерт стикається з однією 
з проблем вітчизняної законодавчої системи – відсутністю механізму 
реалізації норм права. 

У практичній роботі судового експерта дозволено непринципово 
скоригувати запитання, поставлене перед ним, як правило, в частині зміни 
одиниць виміру, якщо без такої зміни дати відповідь на запитання 
неможливо, або опущення певної частини запитання, що не несе 
смислового навантаження і не впливає на кінцевий результат дослідження. 
Певні об’єкти мають специфічні одиниці виміру, це стосується посівного 
матеріалу, деяких видів сировини. Наприклад, дати відповідь на 
запитання: «Яка ринкова вартість 1 кг насіння кукурудзи сорту «F1»?» – 
на практиці неможливо у зв’язку з відсутністю цінових пропозицій на 
ринку подібного майна. Насіння кукурудзи реалізують на ринку у 
специфічних одиницях виміру – так званих посівних одиницях, а не в 
кілограмах. Отже, судовий експерт для виконання поставленого перед ним 
завдання вимушений скоригувати вихідне запитання так, щоб привести 
його у відповідність до вимог, які диктує ринок подібних товарів. В 
іншому випадку дати відповідь на поставлене перед експертизою 
запитання неможливо, що фактично тягне за собою складання 
повідомлення про неможливість проведення судової експертизи. 

Звідси випливає доречне запитання: чому експерт не застосував своє 
право заявити клопотання? Практика показує, що у такому випадку 
недоцільно надсилати клопотання з метою уточнення запитання, оскільки 
ініціатор не володіє спеціальними знаннями в певній галузі, а прохання 
уточнити запитання не є для нього зрозумілим. Тому судовий експерт, 
використавши знання у межах своєї компетенції, проаналізувавши ринок 
подібних товарів, робить висновок про коригування поставленого перед 
судовою експертизою запитання таким чином, щоб, не порушуючи вимог 
законодавства, врахувати ситуацію на ринку подібного майна і дати 
відповідь на поставлене перед ним запитання. 

Подібна проблематика стосується таких об’єктів, як ділова деревина, 
дрова, кабельна продукція, будівельні матеріали тощо. 

Законодавство забороняє судовому експерту будь-яке «грубе» 
втручання в структуру запитання, а це тягне за собою неможливість 
проведення експертного дослідження. На практиці часто трапляється, що 
судовий експерт розуміє кінцевий зміст поставленого перед ним 
запитання, але через законодавчі обмеження не має права діяти повною 
мірою на свій розсуд, навіть якщо це не суперечить ситуації на ринку та 
здоровому глузду. Законодавство не передбачає положень, які б дали 
змогу спростити бюрократичну систему справ, що склалась у галузі 
судової експертизи в частині надання судовому експерту більшої свободи 
у коригуванні запитань, поставлених перед ним, з метою підвищення 
ефективності та якості судових експертиз, а також раціоналізації часу, 
матеріальних і фінансових затрат на документообіг між судовим 
експертом, експертною установою та органом, що призначив експертизу. 
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Види помилок у структурі запитання: 
1. Технічні (механічні) – помилки, які допущено в результаті впливу 

людського фактору на стадії процесу складання документації та 
механічного набору тексту, неуважності – наприклад, друкарські помилки, 
описки. Поширеною є помилка в даті, на яку необхідно судовому експерту 
скласти висновок, коли вказано дату в майбутньому. В такому випадку 
експерт приводить таку дату до адекватної. Найчастіше такі помилки 
зустрічаються в даті, оформленій цифровим способом. Наявність таких 
помилок не впливає на складання висновку, не вимагає додаткових затрат 
часу, виявляється й усувається самим судовим експертом на стадії 
вивчення вихідної інформації. 

2. Структурні (помилки форми) – помилки ініціатора проведення 
судової експертизи, який не володіє або недостатньою мірою володіє 
процесуальними, організаційними й тактичними основами підготовки і 
призначення судових експертиз. Тобто ініціатор через суб’єктивні 
причини упустив деякі структурно значущі елементи запитання і / або 
включив зайві елементи, що не несуть змістового навантаження. 
Наприклад, в переважній більшості судовий експерт дає відповідь на 
запитання стосовно саме ринкової вартості певного об’єкта, що найбільш 
повно та максимально об’єктивно відображає стан речей на ринку 
подібного майна, а ініціатор проведення судової товарознавчої експертизи 
упускає у формулюванні запитання слово «ринкова» і замість «Яка 
ринкова вартість об’єкта дослідження станом на?» пише «Яка вартість 
об’єкта дослідження станом на?». У такому випадку судовий експерт 
встановлює ринкову вартість такого об’єкта, керуючись ст. 9 Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» [3], згідно з якою у разі, якщо в постанові чи ухвалі 
про призначення судової товарознавчої експертизи у запитанні не 
зазначено, який вид вартості повинен бути визначений в результаті оцінки, 
визначається ринкова вартість, про що зазначає у своєму висновку. 
Наявність такого роду помилок суттєво на кінцевий результат 
дослідження не впливає, хоча тягне за собою додаткові ресурсні затрати. 

3. Смислові – помилки ініціатора проведення судової експертизи, який 
не володіє або недостатньою мірою володіє процесуальними, 
організаційними й тактичними основами підготовки і призначення 
судових експертиз. Так, дати відповідь на запитання «Яка ринкова вартість 
1 м плівки тепличної 200 мкм станом на?» на практиці неможливо у зв’язку 
з відсутністю таких пропозицій на ринку подібного майна, бо теплична 
плівка вимірюється іншими одиницями. Тобто такі змістові помилки в 
структурі запитання фактично унеможливлюють проведення судової 
експертизи. 

Зазвичай на практиці судовий експерт періодично стикається з 
комплексом перерахованих помилок у певних комбінаціях. 

Таким чином, практична робота судового експерта при проведенні 
експертизи на стадії вивчення запитання, поставленого перед судовою 
експертизою, вимагає використання певного алгоритму для ідентифікації 
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та класифікації типу помилок, створення електронної бази алгоритмів для 
моделювання типових запитань, що сприятиме ефективному зворотному 
зв’язку з ініціатором проведення експертизи та створення більш гнучкої 
нормативної бази з метою підвищення якості та швидкості виконання 
судових експертиз. 
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Annotation. It is revealed the characteristic features of the relationship between 
state control and the independent functioning of the judiciary. The Institution of the 
Inviolability of Judges is a socially necessary constitutional exception to the general 
principle of equality before the law. 
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государственного контроля и независимых основ функционирования судебной 
власти. Институт неприкосновенности судей является общественно необходимым 
конституционным исключением из общего принципа равенства перед законом. 
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Співвідношення державного контролю та незалежних засад 

функціонування судової влади характеризується низкою обмежень 
державного впливу на правові відносини, які стосуються судів або в яких 
беруть участі суддів. До них, зокрема, відносять кримінально-
процесуальні обмеження – стосуються забезпечення недоторканості 
(імунітету) суддів як учасників деліктних відносин, передбачають 
особливі процедури заходів державного примусу кримінального 
характеру – відсторонення від посади, вручення повідомлення про 
підозру, затримання і обрання запобіжного заходу, проведення 
оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій; затримання, привід, 
утримання під вартою чи арештом. 

З загальнокримінологічної точки зору, інститут недоторканості окремих 
посадових осіб є суспільно необхідним конституційним винятком з 
загального принципу рівності всіх громадян перед законом, напрямком 
захисту їх професійної діяльності. Н. В. Шевелар цілком справедливо 
зазначає, що незалежність суддів забезпечується їх недоторканністю, що має 
чітко прагматичну ціль – надання і забезпечення можливості виконувати свій 
безпосередній конституційний обов’язок здійснювати правосуддя за 
допомогою винесення в межах його повноважень судових актів без 
побоювання, що за це буде хтось і в якій-небудь формі переслідувати. 
Недоторканість означає, що суддя, як і будь-який громадянин, повинен нести 
відповідальність, якщо він порушує встановлені державою закони, але 
порядок притягнення його до відповідальності повинен бути особливим [1, c. 
79]. Суспільство і держава, додає Н. М. Шульгач, висуваючи до суддів та їх 
професійної діяльності високі вимоги, зобов’язана забезпечити суддям 
додаткові гарантії належного здійснення його функціональної діяльності 
щодо відправлення правосуддя, тобто положення про недоторканість 
закріплює один з істотних елементів статусу суддів, яке спрямовано на 
забезпечення основ конституційного ладу, розподілу влади, самостійності і 
незалежності судової влади [2, с. 197]. Дійсно, явище недоторканості, 
суддівського імунітету по своїй природі не пов’язано з додатковими 
підставами звільнення судді від кримінальної відповідальності чи 
призначеного судом покарання. Лише передбачає низку особливостей, 
винятків з загальних процедур кримінального провадження, з метою 
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запобігання ризику використання цих процедур як елементів прямого чи 
опосередкованого тиску на суддів в цілях впливу на правосуддя. 

Відповідно до статей 154–156 Кримінального процесуального кодексу 
України, такий захід забезпечення кримінального провадження як 
відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді 
під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за 
клопотанням прокурора чи слідчого за погодженням з прокурором. 
Водночас щодо суддів таке рішення приймається Вищою радою 
правосуддя за вмотивованим клопотанням Генерального прокурора або 
його заступника [3]. Отже, спеціальним є суб’єкт ухвалення рішення про 
відсторонення судді – Вища рада правосуддя, та суб’єкт подання 
клопотання про таке відсторонення – вищі посадові особи органів 
прокуратури. В автоматичному порядку відсторонення від здійснення 
правосуддя відбувається тоді, коли дисциплінарна палата Вищої ради 
правосуддя ухвалює рішення про застосування до судді дисциплінарного 
стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. 

Згідно пункту 6 статті 64 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», 
повторне звернення із клопотанням про тимчасове відсторонення судді від 
здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 
відповідальності або із клопотанням про продовження строку такого 
відсторонення стосовно судді в межах одного кримінального провадження не 
допускається, крім випадків скасування попереднього рішення Вищої ради 
правосуддя судом [4]. Неоднозначність терміну «повторне звернення» іноді 
призводить на практиці до неоднакового праворозуміння та правозастосування, 
в тому числі з використанням аргументів потреби дотримання принципу 
незалежності суду. Так, Велика палата Верховного Суду у своїй постанові від 
18 жовтня 2018 року по справі № 9901/514/18 (П/9901/514/18) піддає критичній 
оцінці рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 
адміністративного суду від 09 липня 2018 року, яким було задоволено скаргу 
судді на рішення Вищої ради правосуддя про відсторонення його від посади. 
Було констатовано, що логіко-граматичне тлумачення поняття «повторний» 
можна здійснювати за двома окремими ознаками, а саме: 1) якісна ознака, яка 
визначає, що звернення, що вже подавалось, подається знов (звернення, яке 
подається повторно, повинно мати ті ж самі змістовні складові, які містились і 
в первинному зверненні); 2) кількісна ознака, яка визначає, що повторне 
звернення подається другим після першого. За такою ознакою достатньо 
встановлення лише послідовності подання звернень. Тобто спірна забороняюча 
норма стосується тільки клопотання про відсторонення судді від посади за 
наявності однакових підстав та фактичних обставин застосування даного заходу 
забезпечення в кримінальному провадженні [5]. Додатково Великою палатою 
Верховного Суду було зазначено, що Вища рада правосуддя, приймаючи 
оскаржуване рішення, оцінювала співмірність відсторонення від посади з такою 
засадою як незалежність та недоторканність суддів. Отже, принцип 
незалежності суду не може виступати елементом маніпулювання законом з 
метою ще більшого розширення сфери дії даного кримінально-процесуального 
обмеження державного контролю щодо суддів. 
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Також щодо судді в процесі кримінального провадження присутні 
особливості вручення повідомлення про підозру, затримання і обрання 
запобіжного заходу, проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих 
дій. Так, письмове повідомлення про підозру судді, судді Конституційного Суду 
України здійснюється Генеральним прокурором або його заступником. 
Проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що 
можуть проводитися лише з дозволу суду (обшук, аудіо-, відеоконтроль особи 
чи місця, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка; 
спостереження за особою, річчю або місцем; зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних систем і т. д.), 
здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, прийнятої на підставі 
клопотання Генерального прокурора, керівника регіональної прокуратури або 
їх заступників. 

Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до 
будь-якого органу чи установи, крім суду. Обов’язковою передумовою 
затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, до винесення 
обвинувального вироку судом, є згода на відповідний процесуальний захід 
Вищої ради правосуддя (у випадку з суддями Конституційного Суду – 
Конституційний Суд України). Хоча ця норма присутня у вітчизняному 
законодавстві практично протягом всього періоду новітньої історії, така її 
редакція викликала чи не найбільше нарікань з боку правоохоронних 
органів та суспільства, адже часто використовувалася як елемент ухилення 
судді від відповідальності, навіть якщо, наприклад, його було затримано 
під час вчинення особливо тяжкого злочину.  

Даний недолік було частково подолано в ході судової реформи 2016 року. 
На рівні Конституції України, Кримінального процесуального кодексу, закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» було закріплена норма, що 
необхідність отримання попередньої згоди Вищої ради правосуддя 
(Конституційного Суду України) не вимагається у випадку затримання судді під 
час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо 
необхідність такого затримання зумовлена потребою попередження вчинення 
злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину, або забезпечення 
збереження доказів його скоєння.  

Попри однозначність на перший погляд даного законодавчого припису, 
його застосування на практиці викликало протиріччя між правоохоронними 
органами та Вищою радою правосуддя. Як зазначають аналітики Центру 
політико-правових реформ, Вища рада правосуддя, посилаючись на 
формулювання Кримінального процесуального кодексу, зайняла позицію, що 
останній виняток для суддів, затриманих «in flagrante delicto» (латинський вираз, 
дослівно означає «в палаючому злочині»), обмежений за часом і призначенням: 
щойно злочин припинено й суддю ідентифіковано, постає юридична потреба в 
згоді ради для подальшого тримання судді під вартою чи арештом. Національне 
антикорупційне бюро України, відповідно, дотримується думки, що раз 
затриманий «in flagrante delicto» суддя втрачає свій імунітет від 
несанкціонованого Вищою радою правосуддя арешту чи затримання на весь 
подальший час, допоки інцидент не буде належним чином вичерпано з 
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юридичної точки зору [6]. При цьому в якості аргументу орган суддівського 
врядування знову ж таки посилається насамперед на принцип незалежності 
суду та недоторканості суддів, робить спробу власного тлумачення норми 
закону в вищезазначених інтересах. Не виключено, що різні варіації 
праворозуміння та правозастосування будуть припинені лише після рішення 
Конституційного Суду України, яким буде сформована власна правова позиція 
з цього приводу.  
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Одним з успіхів реформування правоохоронних органів в системі 

МВС України вважається створення патрульної поліції [1; 2]. Попри 
існування низки проблем (з керуванням автомобілями, знанням 
нормативно-правової бази), рівень симпатій суспільства до патрульних 
поліцейських, за даними більшості соціологічних центрів, становив 
близько 80 % [3], а тепер – 40.4% [4]. Разом з тим, перевтілюючи 
міліцейське відомство у правоохоронний орган європейського ґатунку – 
поліцію, держава, як на наш погляд, повинна спиратися на таку 
фундаментальну складову – як фахова підготовка працівників за 
сучасними стандартами. Поки що, незважаючи на заходи, які вживаються 
керівництвом країни з поліпшення її матеріально-технічного і правового 
забезпечення, сучасна українська поліція у своїй організації та діяльності 
багато в чому зберігає риси колишнього відомства. Як на думку науковців, 
однією з причин такого становища, є неефективне використання 
зарубіжного досвіду організації поліцейської діяльності, насамперед, 
високорозвинених країн, які традиційно втілюють принципи правової 
держави, мають розвинені структури громадянського суспільства, 
сформовані правові системи та налагоджені механізми реалізації правових 
приписів. Тобто, мова йде про дефіцит практичних рекомендацій щодо 
використання такого досвіду у професійній діяльності органів внутрішніх 
справ України [5]. 

До теми використання зарубіжного досвіду зверталося багато авторів, 
проте їх інтереси переважно стосувалися держав Європи, Ближнього 
Східу, Америки та ін. [6; 7; 8; 9]. Так, К. С. Ізбаш, досліджуючи питання 
зарубіжного досвіду підготовки кадрів для поліції в європейських країнах, 
проаналізував особливості підготовки поліцейських у 12 європейських 
країнах: Німеччині, Норвегії, Бельгії, Греції, Фінляндії, Польщі, Угорщині, 
Словаччині, Чехії, Швейцарії, Хорватії та Словенії. За його словами, серед 
цих країн особливо позитивним виглядає досвід Німеччини: «До навчання 
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поліцейських у Німеччині ставляться дуже серйозно: це єдина країна, де 
на навчання одного поліцейського витрачається 60 тис. євро, а тривалість 
курсу навчання складає 2,5 роки. Перший рік присвячено вивченню основ 
теорії й практики поліцейської діяльності, потім триває рік служби в 
діючих підрозділах під керівництвом досвідчених наставників, після чого 
ще півроку теоретичного навчання, яке завершується іспитом на звання 
поліцейського» [10, с. 36].  

Що стосується народної поліції Китайської Народної Республіки, то в 
Україні інформації щодо її діяльності, особливостей підготовки кадрів – 
замало, а тому зацікавленість до такої тематики цілком логічна. Не 
переслідуючи за мету досконале висвітлення порядок підготовки кадрів до 
народної поліції та її діяльність, зупинимося лише на деяких аспектах 
цього питання, заявлених у назві тез.  

Так, особистий досвід автора та аналіз публічних джерел дозволяє 
констатувати, що служба в Народній поліції Міністерства громадської 
безпеки Китайської Народної Республіки (НП МГБ КНР) є престижною, а 
тому щорічний конкурс на вступ до неї є високим. Підбір кадрів є вільним, 
тобто будь-який громадянин КНР, який виявив бажання служити в 
народній поліції та відповідає за своїми особистими якостями і станом 
здоров’я, пройшов «публічний іспит і пройшов строгу перевірку» [11], 
може бути прийнятий на службу. Серед головних чинників, що придають 
престижності служби, є: а) поліцейська платня (а вона умовно 
співрозмірна з доходами середнього бізнесу або державного службовця 
середньої ланки); б) соціальний пакет; в) висока довіра населення до 
народної поліції. Не в останню чергу саме з наведених причин випадки 
корупції серед поліцейських є поодинокими [12]. 

Якщо говорити про практичні криміналістичні підрозділи НП МГБ 
КНР, то кожна з провінцій має відповідний науково-криміналістичний 
інститут, а деякі навіть по два (у порівнянні з Україною – це аналоги 
науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України в 
областях). В якості приклада, напрямки роботи Далянського науково-
криміналістичного інституту НП МГБ КНР є: 

а) забезпечення огляду місця події фахівцями інституту лише по 
тяжким злочинам (по іншим працюють фахівці місцевих органів поліції); 

б) проведення складних криміналістичних досліджень, які неможливо 
провести у місцевих органах поліції з причин відсутності відповідних 
фахівців і технічних засобів; 

в) проведення наукових досліджень як самостійно, так і разом з 
науковцями відомчих поліцейських навчальних закладів (у нашому 
випадку згадуваний інститут співпрацює з Університетом кримінальної 
поліції МГБ КНР, що знаходиться у м. Шеньян); 

г) проведення провідними фахівцями інституту навчальних занять, 
надання консультаційної та технічної допомоги. 

Інститут має свій кінологічний центр, розрахований на 100 службових 
собак, який має достатню державну фінансову підтримку, оскільки на 
кожного вихованця (службову собаку) витрачається до 60 тис. юанів на 
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рік. Цікавою особливістю є та обставина, що у складі інституту 
знаходиться й підрозділ судово-медичної експертизи, який ніяким чином 
не підпорядковується аналогу нашого міністерства охорони здоров’я. 

 

  
Далянський науково-криміналістичний інститут НП МГБ КНР та його 

кінологічний центр 
 

Що стосується підготовки кадрів, то система професійної підготовки 
співробітників МГБ КНР підрозділяється на підготовку офіцерського 
складу (через інститути підготовки офіцерів які є в кожній провінції 
Китаю, автономних районах і містах центрального підпорядкування) і 
школах підготовки рядового складу. Всього по країні налічується більше 
ніж 30 вищів підготовки офіцерів МГБ (включаючи три університети: 
Пекінський, Шеньянський і офіцерів озброєної народної поліції Китаю в 
м. Люафань) [13]. Вони безпосередньо підкоряються управлінням МГБ 
провінцій і по багатьох напрямах фінансуються ними. Кожен інститут 
готує кадри, в основному, для місцевих органів поліції, але існує і 
спеціалізація, властива кожному вищому навчальному закладу. Так, 
інститути провінції Хейлунцзян і вільної економічної зони Аомень 
спеціалізуються на підготовці співробітників по попередженню 
кримінальних злочинів, пов’язаних із застосуванням насильства і зброї; 
провінції Цзянсу – на підготовці фахівців вибухотехників; провінції 
Юннань – на підготовці фахівців по боротьбі з незаконним обігом 
наркотичних засобів і психотропних речовин; провінції Фуцзянь – на 
підготовці фахівців груп захоплення і спеціальних підрозділів, 
аналогічних українським швидкого реагування; провінції Гуандун – на 
підготовці фахівців з догляду транспортних засобів [14]. 

Серед всіх наявних навчальних закладів МГБ КНР лише Університет 
кримінальної поліції МГБ КНР (м. Шеньян) єдиний у своєму роді, оскільки 
має експертну спеціалізації. Загалом, він нараховує 10 факультетів, серед 
яких є факультет трасології, техніко-криміналістичного дослідження 
документів та ін. В Університеті навчається до 5000 курсантів (стаціонар) 
і 1000 слухачів заочної форми навчання, а 44 кафедри забезпечують 
навчальний процес.  
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У згадуваному вищі саме підготовці криміналістів приділяється 
особлива увага. Ознайомлення з навчальним процесом дозволило зробити 
висновок про те, що базиси методики викладання експертних дисциплін 
запозичені ще з радянської експертної школи. Разом з тим, технічне 
обладнання лабораторної бази заснована на індивідуальному забезпеченні 
кожного курсанта всіма необхідними засобами. Експертні лабораторії 
обладнані необхідними технічними засобами (у першу чергу 
криміналістичними), що надає можливість професорсько-викладацькому 
складу, ад’юнктам та курсантам проводити доволі складні (в 
інструментальному сенсі) дослідження.  

Криміналістичний корпус та криміналістичні полігони мають 
найсучасніше обладнання і вражають своїм розмахом.  

 

  
 

Криміналістичний корпус та одна зі спеціалізованих аудиторій Університету 
 
Університет активно співпрацює з навчальним закладами інших країн 

(Україна, Російська Федерація, Корея, Канада, США, Японія, Франція, 
Великобританія, Німеччина) [15].  

 
Семінар з криміналістики проводить О.В.Одерій 
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Загалом, Китайська Народна Республіка є країною, яка з великою 
швидкістю розвивається, де на фоні східного колориту переплелися 
соціалістичні засади та капіталістична сучасність, а відношення 
керівництва держави до правоохоронних органів може і повинне бути 
орієнтиром для керівництва України.  
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кіберзлочинів, а також причини, що їх обумовили; проаналізовано недоліки 



411 

збирання доказової інформації при розслідуванні кіберзлочинів, зокрема тих, що 
пов’язані з призначенням судових експертиз та надано відповідні рекомендації. 

Ключові слова: кіберзлочини, досудове розслідування, спеціальні знання, 
експерт, судова експертиза. 

 
Annotation. Some important problems of pre-trial investigation of cybercrime are 

considered, as well as the reasons that caused them; The shortcomings of the collection 
of evidential information in the investigation of cybercrime, including those related to 
the appointment of forensics, have been analyzed and made recommendations. 

Key words: cybercrime, pre-trial investigation, special knowledge, expert, forensic 
analysis. 

 
Аннотация. рассмотрены отдельные важные проблемы досудебного 

расследования киберпреступлений, а также причины, которые их обусловили; 
проанализированы недостатки сбора доказательственной информации при 
расследовании киберпреступлений, в частности тех, которые связаны с 
назначением судебных экспертиз и даны соответствующие рекомендации. 

Ключевые слова: киберпреступления, досудебное расследование, 
специальные знания, эксперт, судебная экспертиза. 

 
Небезпека здійснення кібератак, особливо на об’єкти критичної 

інфраструктури, останнім часом все більш глибоко усвідомлюється 
суспільством. Не оминув цю проблему увагою і вітчизняний законодавець, 
про що свідчить прийняття у 2017 році Закону України «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України» [1]. З метою протидії 
кіберзагрозам у правоохоронних органах було створено спеціальні 
підрозділи по боротьбі з кіберзлочинами: кіберполіція в системі 
Національної поліції України та Департамент контррозвідувального 
захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки 
України. Взаємодіють з ними й інші державні органи, до компетенції яких 
входить забезпечення кібербезпеки, наприклад, команда реагування на 
комп’ютерні надзвичайні події України (CERT UA) Державного центру 
кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України. 

Значну увагу важливим аспектам розслідування і розкриття 
кіберзлочинів у своїх наукових працях приділяють й українські 
дослідники, наприклад: В.О. Голубєв [2], М.В. Кулешов [3], 
Ю.Ю. Нізовцев [4], І.В. Рогатюк [5], Б.В. Романюк [6] та інші. Водночас, 
як показують результати слідчої та судової практики, залишаються не 
вирішеними низка проблемних питань у сфері протидії кіберзлочинності, 
розгляду яких присвячено дане дослідження. 

На перший погляд, у державі є все необхідне для успішного 
проведення досудового розслідування кіберзлочинів. Нагадаємо, що 
відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України), досудове розслідування – стадія 
кримінального провадження, яка починається з моменту внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального 
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провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання 
про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 
клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності [7]. 
Разом з тим, як свідчить практика, не завжди матеріалів, зібраних на стадії 
досудового розслідування, достатньо для доведення вини у судовому 
розгляді. До найбільш актуальних проблем, що виникають під час 
розслідування кіберзлочинів, можна віднести наступні. 

По-перше, слід звернути увагу на неякісне збирання доказів під час 
оглядів та обшуків. Наприклад, обладнання комп’ютерних систем (це 
може бути автоматизована система, яка піддавалася кібератаці, або 
комп’ютер чи система з кількох комп’ютерів та телекомунікаційне 
обладнання зловмисника тощо) вилучається без належної фіксації її у 
зібраному стані. В результаті у майбутньому стає неможливим проведення 
слідчого експерименту або проведення судової експертизи, оскільки 
неможливо з’єднати складові, як вони були поєднані у початковому стані.  

Нерідко бувають ситуації коли вилучається лише атакований 
комп’ютер, але не вилучається та навіть не оглядається інше і, що 
особливо важливо, телекомунікаційне обладнання. Але дослідивши лише 
комп’ютер, експерт, зазвичай, не в змозі встановити технічну можливість 
проникнення в його операційну систему, оскільки це залежить від 
налаштувань маршрутизації та фільтрації на мережевому обладнанні.  

В інших випадках виявляється та вилучається не все необхідне 
обладнання, не фіксується парольна інформація для криптографічного 
захисту носіїв інформації, не вилучаються апаратні ключі або вони 
витягуються з комп’ютерів і ті блокуються тощо.  

По-друге, нерідко трапляються інциденти, коли слідчий, в силу яких-
небудь об’єктивних причин або відсутності у нього достатнього 
практичного досвіду і необхідних спеціальних знань, намагається 
здійснити огляд комп’ютерної техніки самостійно, недооцінивши 
складності даної слідчої дії. Не запрошуючи спеціаліста або обмежуючи 
йому можливості повною мірою проявити свої професійні знання і 
навички під час проведення зазначеного огляду, слідчий ризикує 
допустити грубі помилки при виявленні та фіксації цифрових слідів 
злочину, що призводить навіть до їх знищення. 

Ще одним блоком проблем можна вважати ті, що пов’язані з 
призначенням судових експертиз. Це, перш за все, невчасне призначення 
експертиз, що посилюється тривалими строками їх виконання. Враховуючи 
обмежені строки досудового розслідування, таке затягування строків може 
критично позначитися на успішності цього розслідування. Крім того, 
експерту можуть знадобитися додаткові матеріали, які не були вчасно 
отримані слідством, як це описувалося вище. На момент отримання слідчим 
клопотання експерта про надання вказаних матеріалів надати останні вже 
може не виявитися можливим (наприклад, лог-файли вже затерті).  

Також слід згадати некоректне формулювання питань експерту, 
ставлення зайвих (стосовно розслідуваної події) питань, і навпаки, 
відсутність вкрай важливих питань. Все це значно зменшує ефективність 
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експертного дослідження. Відповіді на зайві питання можуть значно 
збільшити строки виконання експертизи. На некоректні питання будуть 
отримані «некоректні» відповіді або такі питання взагалі не будуть 
розглядатися експертом. Щодо важливих питань, які помилково не 
виносяться на експертизу, то в цьому випадку можливі два варіанти. При 
«позитивному» варіанті розвитку подій експерт може скористатися 
правом викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення 
відомості, що мають значення для кримінального провадження і з приводу 
яких йому не були поставлені запитання (це право закріплено у п. 4 ч. 3 
ст. 69 КПК України) [7]. В іншому випадку можемо констатувати, що не 
завжди у постановах чи ухвалах про призначення експертизи обставини 
кримінального провадження викладаються у достатньому обсязі, щоб 
зрозуміти, які виявлені експертом відомості є важливими. Тому, зважаючи 
на завантаженість експертів (черги на проведення судових експертиз іноді 
сягають кількох років), викликає сумнів їх можливість приділити окремій 
експертизі більше уваги, ніж потрібно для вирішення поставлених питань. 

Вказаними недоліками досудове розслідування кіберзлочинів не 
обмежується, але обсяг публікації не дозволяє охопити їх усі. Розглянемо 
коротко причини зазначених проблем. 

Одним з головних чинників, на наш погляд, є дефіцит професійних 
кадрів, які мають достатньо глибокі спеціальні знання у галузі цифрових 
технологій. Значною мірою це обумовлено незадовільним рівнем оплати 
праці ІТ-фахівців в державних правоохоронних органах у порівнянні з 
приватними комерційними структурами. 

Разом з тим, вагомими є труднощі й технічного характеру. Наприклад, 
сучасні технології дозволяють створювати розподілені у просторі 
інформаційно-телекомунікаційні системи. Таким чином, частина 
серверного обладнання зловмисників може знаходитись в Україні, а 
частина – в іншій державі. Але для доведення можливості використання 
вказаного обладнання для несанкціонованого втручання необхідні всі 
частини вказаного обладнання. Дещо схожа ситуація, коли зловмисники 
використовують хмарні технології. 

Особливістю механізму слідоутворення при вчиненні кіберзлочинів є 
формування слідів у цифровому вигляді (наразі використовується двійковий 
код) за допомогою специфічного електронно-цифрового відображення, що 
відбувається в комп’ютерній системі і (або) кіберпросторі. Як правило, слідчі 
(розшукові) дії під час досудового розслідування, пов’язані із застосуванням 
певних технічних засобів, а тому слідчі та оперативні працівники повинні не 
лише на достатньому рівні володіти навичками роботи з комп’ютерною 
технікою, але й розуміти способи вчинення кіберзлочинів та знати їх 
криміналістичну характеристику. 

Таким чином, якісно проведені гласні та негласні слідчі (розшукові) дії 
під час досудового розслідування, своєчасне збирання доказової інформації із 
залученням висококваліфікованих спеціалістів та застосуванням сучасної 
криміналістичної техніки і методик, вдале призначення судових експертиз 
впливають на результат, від якого буде залежати ефективність розслідування 
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та розкриття кіберзлочинів, а також перспективність доведення вини осіб, що 
їх вчинили, під час судового розгляду. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ»  

У КРИМІНАЛІСТИЦІ 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ  
«СЛЕДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 
ON THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF INVESTIGATION  

IN CRIMINALISM 
 

Анотація. Розглянуто наукові підходи до розуміння поняття «слідча 
діяльність», запропоновано його авторське визначення. Акцентовано увагу, що 
поняття «слідча діяльність» може використовуватися у двох значеннях – 
широкому, якщо йдеться про діяльність органів, на які покладено функцію 
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провадження досудового розслідування кримінальних правопорушень та 
діяльність органів прокуратури з боротьби зі злочинністю. Та вузькому – коли 
розглядається здійснювана уповноваженими особами діяльність з розслідування 
злочину. 

Ключові слова: слідча діяльність, пізнання істини, правоохоронні органи, 
протидія злочинності, розкриття та розслідування злочинів.  

 
Abstract. Scientific approaches to understanding the concept of "investigative 

activity" are considered, its author’s definition is proposed. It is emphasized that the term 
“investigative activity” can be used in two meanings – broad, when referring to the 
activity of the bodies entrusted with the function of conducting pre-trial investigation of 
criminal offenses and the activities of the prosecutor’s office to combat crime. And 
narrow – when considering the activities of authorized persons to investigate a crime. 

Key words: investigative activity, knowledge of the truth, law enforcement agencies, 
counteraction to crime, crime detection and investigation. 

 
Аннотация. Рассмотрены научные подходы к пониманию понятия 

«следственная деятельности», предложено его авторское определение. 
Акцентировано внимание, что понятие «следственная деятельность» может 
использоваться в двух значениях – широком, если речь идет о деятельности 
органов, на которые возложена функция проведения досудебного расследования 
уголовных правонарушений и деятельность органов прокуратуры по борьбе с 
преступностью. И в узком – когда рассматривается осуществляемая 
уполномоченными лицами деятельность по расследованию преступления. 

Ключевые слова: следственная деятельность, познание истины, 
правоохранительные органы, противодействие преступности, раскрытия и 
расследования преступлений. 

 
Термін «слідча діяльність» часто використовується в юридичній 

літературі, але а ні у чинному Кримінальному процесуальному кодексі, а 
ні у інших законодавчих актах України він не знайшов свого визначення. 
У наукових публікаціях простежується різноманітність підходів при 
дослідженні цього питання, що свідчить про його дискусійність та 
актуальність подальшого розроблення. 

Cлідча діяльність – виконання конкретною посадовою особою 
покладених на неї законом функцій щодо забезпечення досудового 
розслідування, зауважує В. Д. Берназ [1, с. 38]. Вважаючи вірним 
концептуальний підхід про те, що слідча діяльність не пов’язана тільки з 
особою слідчого, П. В. Берназ трактує це поняття наступним чином: слідча 
діяльність – активне вирішення професійних завдань уповноваженими 
кримінально-процесуальним законодавством України посадовими 
особами, допустимими законом засобами і методами, спрямованими на 
виявлення, припинення, попередження, розкриття та розслідування 
злочинів з метою захисту особи, суспільства і держави від кримінальних 
правопорушень. Автор зазначає, що слідча діяльність співвідноситься з 
поняттям діяльність слідчого як загальне з окремим, і що суб’єктами 
слідчої діяльності, які виконують функції слідчого, є не тільки слідчі як 
посадові особи, а й інші посадові особи відповідних правоохоронних 
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органів (прокурор, детектив) [2, с. 10]. Слідча діяльність – один із видів 
юридичної практики, що складається з системи дій, спеціально 
уповноважених на це посадових осіб, які проводяться відповідно до вимог 
кримінального процесуального закону і спрямовані на встановлення 
об’єктивних даних про подію і наявність складу злочину, висловлює свою 
думку М. В. Голубєв. Маючи певну самостійність, слідча діяльність все ж 
носить підлеглий відносно судового розгляду характер [3, с. 13]. Це 
спеціально організована і цілеспрямовано здійснювана правоохоронними 
органами діяльність, стверджує П. П. Іщенко [4, с. 9]. Слідчу діяльність 
можна розглядати у двох аспектах: кримінально-процесуальному та 
криміналістичному. У першому випадку – це специфічний вид практичної 
діяльності, яка спрямована на протиставлену їй злочинну діяльність, 
здійснюється спеціально уповноваженими суб’єктами та ґрунтується на 
визначених кримінальним процесуальним законом засадах. Якщо 
розглядати дане поняття у криміналістичному аспекті, то це –
інформаційно-пізнавальна діяльність, основним суб’єктом якої є слідчій, 
що реалізується за допомогою обрання і використання спеціальних 
засобів, методів, прийомів та рекомендацій у процесі розслідування 
кримінально-релевантної події, метою якої є швидке та ефективне 
розслідування злочинів, наголошує А. С. Колодіна [5, с. 6-7]. Слідчу 
діяльність слід розуміти як різновид предметної діяльності, яка являє 
собою складну динамічну систему, що взаємодіє з протиставленою їй 
системою діяльності з учинення злочину, з моменту виявлення останнього 
і до досягнення мети кримінального судочинства, зазначає В. В. Тіщенко 
[6, с. 25]. Це визначений законом специфічний вид державної досудової 
діяльності, що здійснюється виключно органами досудового 
розслідування з використанням організаційних, перевірочних, 
профілактичних, право виховних, процесуальних та слідчих заходів, 
спрямованих на попередження, виявлення, розкриття та розслідування 
злочинів, встановлення причетних до нього осіб і визначення ролі кожного 
у скоєному з суворим дотриманням усіх гарантій захисту прав людини і 
громадянина, вказує Л. В. Півненко. На переконання автора, слідча 
діяльність не тільки специфічна за змістом і значна за обсягом 
процесуальна діяльність, а й обов’язкова частина кримінального 
судочинства. Співвідношення між діяльністю слідчого і суду виявляється 
у наступному: слідчий виконує підготовчу роботу: збирає, закріплює, 
зберігає і перевіряє докази у кримінальному провадженні, здійснює їх 
попередню оцінку. Суд досліджує ці докази, доповнює новими і робить їх 
кінцеву оцінку [7, с. 322]. Слідча діяльність має розглядатися як певна 
складова судового процесу. Системи слідчих дій, із яких вона складається, 
є знаряддям пізнання істини, отримання інформації про подію злочину та 
особу злочинця, відмічає В. Ю. Шепітько [8, с. 6].  

Слідча діяльність спрямована на розкриття та розслідування злочину, 
її метою є встановлення істини у кримінальному провадженні. Ця мета 
реалізується у процесі пізнавальної діяльності суб’єкта 
розслідування [9, с. 69]. Під час пізнавальної діяльності відбувається 
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встановлення факту наявності або відсутності злочину, винність особи, яка 
вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного 
вирішення завдань кримінального провадження. Пізнання спрямоване на 
встановлення об’єктивної істини, у процесі якого відбувається збирання, 
дослідження, оцінка й використання доказів [10, с. 32].  

Вищенаведене свідчить, що термін «слідча діяльність» може 
використовуватися у двох значеннях – у широкому, якщо мова йде про 
діяльність органів, на які покладено функцію здійснення досудового 
розслідування кримінальних правопорушень (п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України) 
та діяльність органів прокуратури з боротьби зі злочинністю (ст. 36 КПК 
України). Отже, в такому випадку слідча діяльність є однією з галузей 
суспільної діяльності, що спрямована на протидію злочинності, 
здійснювана правозастосовними органами і врегульована нормами 
кримінального процесуального закону. У вузькому значенні слідча 
діяльність – це частина судового процесу, що полягає у специфічній 
активності уповноважених кримінальним процесуальним законодавством 
України посадових осіб (слідчого, прокурора, детектива) з пізнання 
обставин злочину та отримання належних і допустимих доказів за 
допомогою системи слідчих (розшукових) дій. 

 
Перелік посилань 

1. Берназ В. Д. Психология как средство решения задач следственной 
деятельности : монография. Одесса, 2003. 311 с. 

2. Берназ П. Следственная деятельность как объект криминалистического 
обеспечения. Legea si viata. Ianuarie 2016. С. 7-11.  
URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2016/1-3/2.pdf (дата звернення: 
15.08.2019). 

3. Голубев Н. В. автореф. дис. (уголовный процесс, криминалистика и 
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. Санкт-Петербург, 2004. 
22 с. 

4. Ищенко П. П. Информационное обеспечение следственной деятельности : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2009. 26 с. 

5. Колодіна А. С. Принципи криміналістичної методики у діяльності з 
розслідування злочинів: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2016. 20 с. 

6. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування 
злочинів : моногр. Одеса, 2007. 260 с. 

7. Півненко В. П. Про зміст слідчої діяльності. Від громадянського суспільства 
до правової держави: тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2008. С. 321-322. 

8. Шепітько В. Ю. Змагальна модель досудового розслідування: ілюзія або 
реальність. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. 
праць. Харків, 2015. С. 5-13. 

9. Еникеев М. И. Юридическая психология. Москва, 2001. 256 с. 
10. Шепітько В. Ю. Вибрані твори. Харків, 2010. 576 с. 
 

  



418 

УДК 343.01 
Падалка Андрій Миколайович 

 
кандидат юридичних наук 

в.о. завідувача кафедри фінансових розслідувань 
електронна адреса: padalkaam2017@gmail.com 

 
Університет ДФС України 

 
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ У СФЕРІ 
ОПОДАТКУВАННЯ 

 
CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF METHODS FOR 

FORMING ORGANIZED MILITARY GROUPS IN THE SPHERE OF 
FILLING 

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 
В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Анотація. В статті розкрито криміналістичну характеристику способів 

формування (створення, виникнення) організованих злочинних утворень у сфері 
оподаткування та на основі аналізу наукових джерел та матеріалів слідчої практики 
узагальнено ряд основних закономірностей, властивих будь-якому виду 
організованих злочинних утворень незалежно від способу їх формування. 

Ключові слова: організована злочинність, способи формування організованих 
злочинних утворень, податкові злочини. 

 
Annotation. Тhe article attempts to summarize a number of basic regularities 

inherent in any type of organized criminal entities, regardless of the way they are formed, 
on the basis of the analysis of scientific sources and materials of the investigative 
practice. The forensic description of ways of formation (creation, emergence) of 
organized criminal entities in the sphere of taxation is given. 

Key words: organized crime, method of forming organized criminal formations, tax 
crimes. 

 
Аннотация. В статье раскрыто криминалистическую характеристику 

способов формирования (создания, возникновения) организованных преступных 
образований в сфере налогообложения и на основе анализа научных источников и 
материалов следственной практики обобщенно ряд основных закономерностей, 
присущих любому виду организованных преступных образований независимо от 
способа их формирования. 

Ключевые слова: организованная преступность, способ формирования 
организованных преступных образований, налоговые преступления. 

 
Аналіз наукових розробок. Загальні положення криміналістичної 

характеристики, у тому числі питання способів формування організованої 
злочинної групи, неодноразово були предметом дослідження в працях 
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Р.С. Белкіна, О.М. Васильєва, А.Ф. Волобуєва, В.К. Гавло, Г.А. Густова, 
В.А. Журавля, В.П. Корж, В.Н. Кудрявцева, В.І. Кулікова, І.М. Лузгіна, 
Г.А. Матусовского, Г.М. Мудьюгіна, М.П. Яблокова та інших.  

У криміналістиці способи формування організованих кримінальних 
структур, їх закономірності, специфіка їх функціонування, вперше були 
досліджені М.П. Яблоковим та Г.А. Зоріним [4, с. 146; 6, с. 240].  

Вони виділяють три способи формування організованих злочинних 
утворень: 1) ситуативно-вольовий; 2) функціонально-договірний; 
3) достеменно-виробничий. 

Ми з даними способами формування погоджуємось, проте аналіз 
оперативних даних і матеріалів слідчої практики дозволяє виділити 
найбільш поширений спосіб формування (створення) організованих 
злочинних утворень у сфері оподаткування. 

Даний спосіб характеризується, як – формально-виробничий. 
Організовані групи створюються в структурі фінансових установ, 
підприємств, владно-управлінських органів, різних форм підприємницької 
діяльності незалежно від форм власності з метою отримання незаконних 
доходів шляхом здійснення корисливо-господарських злочинів: 
розкрадань, фінансового шахрайства, контрабанди та ін. До складу 
зазначених груп можуть входити: посадові особи підприємств, галузей, 
центральних, регіональних органів, банківських установ («білокомірцева» 
злочинність); підприємці, в тому числі з числа колишніх працівників 
правоохоронних, виконавчих органів. Члени таких кримінальних 
колективів пов’язані між собою керівництвом групи і непомірно-
корисливим стимулом до створення і нарощування капіталів.  

Серед основних закономірностей, пов’язаних з виникненням 
(формуванням) цих організованих груп, можна виділити:  

1) сумісність особистих цілей членів кримінальних колективів з 
цілями групи; 

2) їх професійна, психофізична і соціально-культурна сумісність; 
3) матеріальні, інтелектуальні, службово-посадові, організаторські 

здібності керівника («боса», «головуючого») групи [2, с. 46];  
4) взаємоузгодженість членів кримінального колективу, попередня їх 

об’єднаність для цілеспрямованої планомірної злочинної діяльності під 
прикриттям офіційно діючого підприємства, комерційного банку, фірми; 

5) наявність подвійних функцій у посадових осіб: офіційних і 
кримінальних і т.д. 

Сутність формально-виробничого способу формування в тому, що 
організована злочинна група створюється в структурі виробництва, трудового 
колективу, які виступають як би прикриттям від викриття. При цьому для 
здійснення організованої злочинної діяльності члени ОЗГ використовують 
господарську, фінансову діяльність підприємства, його зв’язки і операції. Слід 
зауважити, що в останні роки намітилася негативна тенденція створення в 
структурі державних колективних підприємств, приватних фірм, із 
завуальованими засобами незаконного володіння оборотними фондами [2, с. 
182]. В одних ситуаціях ці приватні фірми створюються керівником 
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підприємства і його родичами, в інших – кримінальними структурами з метою 
встановлення контролю над фінансовою та виробничою діяльністю 
підприємств. Зокрема посадові, матеріально відповідальні особи створюють в 
структурі підприємства організоване злочинне угрупування, яке здійснює 
розкрадання необлікованої продукції та збувають її комерційним структурам.  

Згідно з офіційною статистикою, правоохоронними органами в 
2018 році виявлено 1079 осіб, які скоїли злочин у складі 231 організованої 
групи і злочинної організації в економічній діяльності [1]. З них кожен 
третій злочин – організоване групове розкрадання шляхом зловживання 
службовим становищем, а кожне сьоме – скоєно в особливо великих 
розмірах по ухиленню від сплати податків. 

Зокрема, спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю 
працівники податкової міліції викрили злочинну групу, що відмила більше 44 
млн. грн. на експорті лісу. Закупівля лісоматеріалу проводилася від ряду 
фізичних осіб-підприємців, підконтрольних груп і зловмисників, державна 
реєстрація яких проведена без наміру здійснювати підприємницьку діяльність. 
Фактичне ж придбання лісу-кругляка здійснювалося за готівкові кошти без 
відповідних супровідних документів та без відображення у податковій 
звітності. В подальшому товар реалізувався на адресу найбільших СГД-
експортерів лісопродукції. Отримані на рахунки фізосіб-підприємців кошти за 
реалізацію деревини загальною сумою понад 44,4 млн. грн. знімалися з 
банківських рахунків та розподілялися між учасниками організованої групи, а 
також спрямовувалися на подальшу незаконну закупівлю лісоматеріалів [5]. 

З вище викладеної ситуації, та зокрема з криміналістичного аналізу 
способів формування (створення, виникнення) організованих злочинних 
утворень у сфері оподаткування дозволяє виділити ряд основних 
закономірностей, властивих будь-якому виду організованих злочинних 
утворень незалежно від способу їх формування. До них відноситься: 

– спільність цілей у членів організованого злочинного утворення на 
створення і нарощування незаконних доходів і надприбутків при 
попередньому їх об’єднанні для взаємоузгодженої, цілеспрямованої 
злочинної діяльності; 

– соціально-кримінальна, професійна і психофізична сумісність 
членів організованих злочинних утворень при їх формуванні (створенні, 
виникненні); 

– типологічні особливості організатора, керівника організованого 
злочинного утворення (службово-посадові повноваження, організаторські 
здібності, інтелектуальний, кримінальний авторитет) [3, с. 218]; 

– корисливо-господарська спрямованість організованої злочинної 
діяльності; 

– офіційна чи тіньова підприємницька діяльність юридичних осіб 
незалежно від форм власності;  

– фіктивне підприємництво, як першооснова процесу формування 
організованого злочинного явища в сфері оподаткування.  

Знання способів формування ОЗГ в сфері оподаткування буде сприяти 
своєчасному їх виявленню, припиненню, розслідуванню податкових 
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злочинів, вчинених організованими злочинними групами, злочинними 
організаціями, спільнотою, розробці ефективних тактичних прийомів для 
виробництва окремих слідчих дій. 

Між способами формування організованої злочинної групи в сфері 
оподаткування та іншими елементами криміналістичної характеристики 
простежується закономірний зв’язок.  

Знання якого дозволить прогнозувати склад кримінального колективу, 
предмет злочинного посягання, спосіб податкового злочину і обстановку 
скоєння даного діяння. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ В 
ЕКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Анотація. Робота присвячена узагальненню методичних підходів до оцінки 

упущеної вигоди. Метою статті є визначення підходів до оцінки упущеної вигоди 
з урахуванням особливостей економіки України. Проаналізовано судову практику 
щодо оцінки упущеної вигоди. Розроблено алгоритм встановлення факту упущеної 
вигоди та її оцінки. 

Ключові слова: Упущена вигода, оцінка, оцінка втрат 
 
Annotation. The paper is devoted to the generalization of methodological 

approaches to the assessment of lost profits. The purpose of the article is to determine the 
approaches to the assessment of lost profits taking into account the peculiarities of the 
Ukrainian economy. The judicial practice on estimation of the lost profit is analysed. The 
algorithm of establishing the fact of lost profit and its assessment is developed. 

Key words: lost profit, estimation, estimation of losses 
 
Аннотация. Работа посвящена обобщению методических подходов по оценке 

упущенной выгоды. Целью работы является определение подходов к оценке 
упущенной выгоды с учетом особенностей экономики Украины. 
Проанализирована судебная практика по оценке упущенной выгоды. Разработан 
алгоритм установления факта упущенной выгоды и ее оценки. 

Ключевые слова: упущенная выгода, оценка, оценка потерь. 
 
Проблеми оцінки упущеної вигоди обумовлюються суб’єктивністю 

оцінки кожної із сторін, якої стосується ця проблема, обсягами зібраної 
інформації та коректністю застосування методології оцінки у конкретній 
ситуації. У самому процесі оцінки упущеної вигоди можна виділити два 
основних проблемних моменти. Перший – що власне може бути 
кваліфіковано як упущена вигода, які її ознаки та як довести, що така 
вигода дійсно могла бути отримана. Другий – як власне виміряти вигоду, 
яка ніколи не була отримана. Метою роботи є визначення проблем в оцінці 
упущеної вигоди та аналіз судової практики в частині їх вирішення. 

Частина фахівців-економістів досліджують упущену вигоду з точки 
зору неотриманих прибутків [1-3]. Такий підхід є більш загальним і 
теоретично може бути застосований до будь-якої ситуації. Однак, на нашу 
думку, упущена вигода може бути пов’язана із втратою інвестиційних 
можливостей, що може привести до збитків, однак у довгостроковому 
періоді. 

Західні вчені приділяють велику увагу фундаментальним основам 
кваліфікації упущеної вигоди, про що, зокрема, йдеться у працях Д. 
Мітчела Мак Фарланда [4-5], Р. Ллойда [6]. Проте, слід зазначити, що у 
західній практиці розмір упущеної вигоди часто визначається на основі 
прецеденту. Тому багато праць орієнтовані саме на проблему ідентифікації 
упущеної вигоди та виявлення її ознак.  

Найбільш загальне визначення упущеної вигоди наведене у 
Цивільному кодексі України, відповідно до якого «упущена вигода – 
доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби 
її право не було порушене» [7]. 
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Відповідно до частини 1 статті 142 Господарського кодексу України, 
«прибуток (доход) суб’єкта господарювання є показником фінансових 
результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом 
зменшення суми валового доходу суб’єкта господарювання за певний 
період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань» [8]. 
Тобто в українському законодавстві наявний чіткий зв’язок між упущеною 
вигодою, доходом та прибутком.  

Вітчизняні дослідники визначають упущену вигоду часто з 
прикладних точки зору. Частково можна погодитися з думкою 
Б. Шабаровського, який вважає, що «причина того, що інститут упущеної 
вигоди є практично мертвим, полягає в теорії доказів. Доказування – це 
пізнання події минулого, події, яка вже сталася…. Неможливо довести те, 
чого не сталося, те, що тільки має статися, може статися або могло 
статися» [9]. Дійсно, довести те, що сталося можна за допомогою збирання 
доказів та свідчень, а от довести те, що могло б статися, але не сталося з 
якихось причин, набагато складніше. Тому ми не погоджуємось з тезою 
Б. Шабаровського, що неможливо довести те, чого не сталося. Так, 
доказування факту, який не відбувся, є не просто складнішим, а потребує 
іншого підходу в цілому. Залежно від того, внаслідок яких дій або 
бездіяльності було упущено вигоду, слід обирати підхід до доказування 
того, що вигоду було упущено. На нашу думку, можна виділити два 
загальні підходи.  

Перший можна застосовувати, якщо вигода упущена від діяльності, 
яка має триваючий характер і щодо якої є інформація про її 
результативність. Наприклад, підприємство веде прибуткову діяльність 
кілька років, однак в одному із періодів частину власності, яка генерує 
дохід, було втрачено внаслідок рейдерського захоплення. У даному 
випадку маємо справу з одним фактом, який змінив хід ведення бізнесу та 
його результати. За допомогою факторного аналізу можна оцінити, на 
скільки такий факт виявився впливовим і яка сума вигоди втрачена. 

Другий підхід слід застосовувати, якщо відсутня інформація про 
тривалу діяльність потерпілої сторони та її результати. У такому випадку 
необхідним є поглиблений аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, в 
результаті якого можна виявити стійкі зв’язки між результатами діяльності 
та зміною ключових факторів, а також оцінити упущену вигоду у найбільш 
ймовірній величині. Недоліком даного підходу є необхідність 
застосування суджень і припущень, що знижує якість доказування, однак 
за допомогою сценарного підходу цю якість можна підвищити.  

В Україні поступово складається судова практика з вирішення спорів 
щодо відшкодування збитків, які виникають внаслідок упущеної вигоди. 
Так, в листі Вищого господарського суду України № 01-06/20/2014 від 
14.01.2014 зазначено, що «для застосування такого заходу 
відповідальності, як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів 
складу господарського правопорушення: 1) порушення зобов’язання; 
2) збитки; 3) причинний зв’язок між порушенням зобов’язання та 
збитками; 4) вина» [10]. Такі елементи є цілком логічними, оскільки дійсно 
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винна особа має відшкодувати збитки, які були спричинені її діями або 
бездіяльністю. Однак найскладнішим елементом у наведеному ланцюжку 
є встановлення причинного зв’язку між порушенням та збитками, а такий 
зв’язок може бути встановлений за допомогою детального факторного 
аналізу. 

Крім того, необхідно довести реальність упущеної вигоди, її 
матеріальність, а не абстрактність. Слід зазначити, що цей аспект 
зазначений у постанові Другої судової палати Касаційного цивільного 
суду Верховного Cуду від 08 лютого 2018 року по справі № 127/8094/14-
ц. У зазначеному документі йдеться про необхідність доведення 
реальності припущення можливості отримання коштів [11]. Аналогічні 
ідеї викладені у постанові Касаційного цивільного суду Верховного Суду 
по справі № 757/18979/14-ц від 28 березня 2018 року [12]. Тобто фактично 
необхідно спочатку довести зв’язок досліджуваного чинника і збитків, а 
при наявності такого зв’язку розробляти методику оцінку збитків.  

Оцінювати величину втрат, на наш погляд, слід виходячи із природи 
втраченої вигоди. Якщо упущена вигода є результатом втрати обсягів 
реалізації, наприклад, внаслідок нечесної конкуренції або порушення 
авторських прав, то оцінка може бути здійснена прямим підрахунком – 
кількість нереалізованої продукції (послуг) помножена на їх ціну. Однак 
таким підходом можна скористатися не завжди, адже втрачена вигода не 
завжди пов’язана із втратами обсягів реалізації. Втрата вигід може 
проявлятися у зменшенні власного капіталу, втраті вартості майна, 
зменшенні рівня капіталізації компанії, збільшенні видатків бюджету, 
тощо. У таких випадках необхідно застосовувати альтернативні оціночні 
підходи.  

Оціночні підходи базуються на застосуванні оціночних процедур 
накопичення доходу, який не отримала потерпіла сторона внаслідок 
вчинення протиправних дій проти неї. Складність застосування оціночних 
підходів полягає у необхідності елімінування впливу супутніх факторів, 
які також могли спричинити збитки, однак вони не були пов’язані з 
протиправними діями. Наприклад, завдання шкоди державі внаслідок 
необхідності відновлення фінансової стійкості ключових банків. 

Однією з найскладніших проблем є оцінка збитків, які були завдані 
державі внаслідок певних дій або бездіяльності. На нашу думку, тут слід 
застосовувати припущення «якби не порушення». У такому випадку 
величина збитку розраховується як величина неотриманого доходу 
(наприклад, несплаченого податку на прибуток, що було спричинено 
штучною збитковістю суб’єкта господарювання) або величина додаткових 
видатків бюджету у зв’язку із вчиненням протиправної дії.  

Таким чином, при оцінці упущеної вигоди важливим є, перш за все, 
доведення факту упущеної вигоди та її зв’язку із вчиненим 
правопорушенням. Для оцінки суми упущеної вигоди може бути 
застосований один з трьох підходів: прямий, оціночний або змішаний. 
Вибір конкретного методу залежить від специфіки об’єкту дослідження. 
При цьому, одним із спеціальних методів економічної експертизи є метод 
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моделювання, який застосовується при вирішенні даного питання. 
Зважаючи на комплексність проблеми оцінки упущеної вигоди, специфіка 
застосування різних методів її оцінки буде досліджена у наступних 
публікаціях.  
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Анотація. Визначено сутність та зміст науково-правової експертизи згідно 
положень чинного законодавства України у порівнянні із висновком експерта в 
галузі права. Обгрунтовано, що наукова експертиза чинного законодавства як одна 
із форм його доктринального тлумачення наразі не отримала ґрунтовного 
дослідження в юридичній науці. З’ясовано правомірність використання таких 
висновків у правозастосовній діяльності органів судової влади та їх значення при 
вирішенні конкретних справ. В результаті наголошено на відмінностях у 
законодавчому регулюванні основних питань підготовки науково-правової 
експертизи та висновку експерта в галузі права. 

Ключові слова: експертиза, тлумачення, висновок, експерт в галузі права, 
правозастосування. 

 
Annotation. Аccording to the legislation in force and in comparison with law 

expert’s conclusion, essences and content of scientific legal analyse are determined. It is 
justified that that scientific legal analysis of existing legislation as one of the forms of his 
doctrinal interpretation has not received convincing justification in legal sciences so far. 
It is ascertained that the legitimacy of legal analysis’ utilization in functioning of the 
courts and their value in resolving cases. As a result emphasis was also placed on the 
differences in legislative regulation of main questions of the preparation of scientific 
legal analysis and legal expert’s conclusion. 

Key words: scientific legal analysis, interpretation, conclusion, legal expert, law-
enforcement.  

 
Аннотация. Определены сущность и содержание научно-правовой 

экспертизы в соответствии с положениями действующего законодательства 
Украины в сравнении с выводом эксперта в сфере права. Обосновано, что научная 
экспертиза действующего законодательства как одна из форм его доктринального 
толкования на данный момент не получила основательного исследования в 
юридической науке. Определена правомерность использования таких выводов в 
правоприменительной деятельности органов судебной власти и их значение при 
решении конкретных дел. В результате акцентировано на отличиях в 
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законодательном регулировании основных вопросов подготовки научно-правовой 
экспертизы и вывода эксперта в сфере права. 

Ключевые слова: экспертиза, толкование, вывод, эксперт в сфере права, 
правоприменение. 

 
Науково-правова експертиза окремих положень чинного законодавства 

України є одним із дієвих засобів забезпечення прав і свобод громадян, адже 
без належного захисту будь-яке право приречене бути декларацією. Наразі 
триває судова реформа, але це здебільшого не впливає на ефективність 
діяльності судової влади та виконання судових рішень. За цих обставин 
фаховий аналіз вченим положень чинного законодавства України, з огляду на 
конкретну життєву ситуацію, може стати вагомим інструментом захисту прав 
людини часто тоді, коли всі інші засоби, в тому числі і судовий, були 
неефективними. Тому законодавче закріплення основних аспектів науково-
правової експертної діяльності має бути чітким, зрозумілим та однозначним. 
Важливо в цьому аспекті звернутися до системного аналізу чинного 
законодавства України і цій сфері. 

Відповідно до Статті 1 Закону України «Про наукову та науково-
технічну експертизу», який тривалий час був основним законодавчим 
актом у цій сфері правового регулювання, наукова експертиза – це 
діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка 
наукового рівня об’єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків 
для прийняття рішень щодо таких об’єктів. Наукова експертиза 
здійснюється у сфері фундаментальних і прикладних досліджень, у тому 
числі на стадії їх практичного застосування (впровадження, використання, 
наслідки використання тощо). Серед основних завдань експертизи – 
перевірка відповідності об’єктів експертизи вимогам і нормам чинного 
законодавства та підготовка науково обґрунтованих експертних висновків.  

У 2017 році було прийнято зміни до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України, які в т.ч. стосувалися експертної 
діяльності. У зв’язку з цим, у судовій практиці гостро постало питання щодо 
статусу науково-правової експертизи, її співвідношення з висновком експерта. 
У § 7 Господарського процесуального кодексу України йдеться про висновок 
експерта в галузі права, який може бути підготовлено на замовлення учасників 
справи у конкретних випадках, а саме щодо: 1) застосування аналогії закону, 
аналогії права; 2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або 
загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у 
відповідній іноземній державі. При цьому, висновок експерта у галузі права не 
може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того 
чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення 
має бути прийнято за результатами розгляду справи. Аналогічними нормами 
було доповнено і Цивільний процесуальний кодекс України та Кодекс 
адміністративного судочинства України. Таким чином предмет висновку 
експерта в галузі права в цих кодексах, порівняно із положеннями Закону 
України «Про наукову та науково-технічну експертизу», обмежено.  
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Важливим є аналіз нормативних положень щодо особи експерта. Згідно 
Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу» експертами 
можуть бути фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і 
безпосередньо здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу та несуть 
персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, 
обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення 
експертизи. Крім того, наукову експертизу можуть проводити наукові установи, 
підприємства та організації різних форм власності і підпорядкування, а також 
спеціально створені експертні організації, статутна діяльність яких передбачає 
проведення наукових експертиз та фізичні особи, які на постійній або 
професійній основі здійснюють діяльність, пов’язану з наданням експертних 
послуг та які повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво, що 
підтверджує кваліфікацію його отримувача з питання організації та проведення 
наукової експертизи. Виключення становлять наукові організації Національної 
академії наук та національних галузевих академій наук, заснованих на 
державній власності, державні вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації, 
провідні державні науково-технічні установи центральних органів виконавчої 
влади, які згідно п. 3.2. Наказу Міністерства юстиції України від 12.01.2004 року 
№12 «Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на 
право проведення наукової та науково-технічної експертизи» можуть 
здійснювати спеціалізовану експертну діяльність без додаткової акредитації, на 
підставі статутних положень, якими така діяльність передбачається.  

На відміну від цього, у положеннях згаданих кодексів визначено, що 
експерт з питань права є учасником судового процесу, ним може бути 
особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. 
Таким чином, експерт – це лише фізична особа, якій при цьому не потрібно 
отримувати спеціального свідоцтва, що підтверджує його кваліфікацію. 
Достатнім є отримання наукового ступеня та фахове визнання. Тобто 
суб’єктами, які можуть бути експертами в галузі права, не можуть бути 
юридичні особи, творчі колективи і т. ін. Відповідно, порівняно із 
положеннями Закону України «Про наукову та науково-технічну 
експертизу» коло суб’єктів, які можуть здійснювати науково-правову 
експертизу теж звужене. Крім того, в даному випадку запитання викликає 
така оціночна якість експерта, як фахове визнання з огляду на її 
суб’єктивність та законодавчу невизначеність.  

Підставами для проведення наукової експертизи, згідно цього ж 
Закону, є рішення органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, прийняті в межах їх повноважень або договори на 
проведення наукової експертизи, укладені підприємствами, установами та 
організаціями, фізичними особами. На відміну від цього, рішення про 
допуск до участі в справі експерта з питань права ухвалюється судом. 

Щодо правомірності та юридичної сили використання висновків науково-
правової експертизи судом під час розгляду справи та долучення таких 
висновків до справи необхідно зазначити таке. Згідно із Законом України «Про 
наукову та науково-технічну експертизу» висновки наукових експертиз мають, 
як правило, рекомендаційний характер. Підготовлений науковим експертом 
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висновок має суб’єктивний характер, обумовлений науковими переконаннями 
експерта, який його готує та не є загальнообов’язковим для урахування при 
вирішенні судової справи. Такі висновки беруться до уваги державними 
органами на їх власний розсуд. Щодо висновків експерта у сфері права, то 
згідно чинного законодавства (новел раніше згаданих кодексів) долучення його 
висновку до матеріалів справи ухвалюється судом. Згідно чинного 
законодавства висновок експерта у галузі права також не є доказом, має 
допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду. Суд 
може посилатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело 
відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо 
відповідних питань. 

Отже, положення чинного законодавства щодо науково-правової 
експертизи та висновку експерта в галузі права мають суттєві відмінності, 
що потребує змін і доповнень до відповідного законодавства з метою його 
узгодження та підвищення ефективності правового регулювання загалом 
та захисту прав і свобод громадян зокрема. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ 
СУДОВИХ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 
MODELING OF INTELLECTUAL SUPPORT SYSTEM FORENSIC 

BUILDING-TECHNICAL EXPERTISE 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЕКСПЕРТИЗ 
 

Анотація. Досліджуються питання, що пов’язані з моделюванням та 
розробкою інтелектуальних систем підтримки прийняття експертних рішень, які 
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приймаються в процесі проведення судових будівельно-технічних експертиз. 
Розглядаються математичні основи моделювання системи, в основу якої покладено 
нечітку базу знань. 

Ключові слова: експертне рішення, інтелектуальна система, нечітка база 
знань. 

 
Annotation. Issues related to the modeling and development of intelligent systems 

for supporting expert decision-making that are made in the course of forensic 
construction are explored. The mathematical foundations of modeling a system based on 
a fuzzy knowledge base are considered. 

Key words: expert solution, intelligent system, fuzzy knowledge base.  
 
Аннотация. Исследуются вопросы, связанные с моделированием и 

разработкой интеллектуальных систем поддержки принятия экспертных решений, 
которые принимаются в процессе проведения судебных строительно-технических 
экспертиз. Рассматриваются математические основы моделирования системы, в 
основу которой положено нечеткую базу знаний. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, нечеткая база знаний, 
экспертное решение. 

 
Основною метою роботи є моделювання інтелектуальної системи 

підтримки експертних рішень (ІСПЕР) щодо оцінки впливу ремонтно-
будівельних робіт на технічний стан об’єктів при проведенні судових 
будівельно-технічних експертиз [1, 2]. 

Об’єктами в даній роботі називаються конструктивні елементи 
житлових і громадських будівель, на технічний стан та умови експлуатації 
яких вплинуло проведення ремонтно-будівельних робіт в частині 
існуючих приміщень. 

Інтелектуальною називається система, що ґрунтується на знаннях і 
використовується для підтримки прийняття рішень та отримання нових 
знань на базі методів інженерії знань [3]. 

На рис. 1 показано модель інтелектуальної системи підтримки 
експертних рішень щодо оцінки впливу ремонтно-будівельних робіт на 
технічний стан об’єктів, яка розробляється. 

Основою цієї інтелектуальної системи є нечітка база знань. 
Нечітка база знань містить в собі базу даних і базу правил.  
В базі даних зберігаються [4]: 
– атлас еталонів та аналогів пошкоджень і дефектів з описанням 

умов і причин їх появи;  
– класифікаційні ознаки категорій технічного стану об’єктів з 

переліком відповідних лінгвістичних термів та можливих причин і 
наслідків їх руйнування. 

База правил являє собою сукупність нечітких правил, що визначають 
взаємозв’язок між даними про пошкодження чи дефекти досліджуваного 
об’єкта і проведенням ремонтно-будівельних робіт чи інших причин у 
вигляді нечітких правил [3]:  

 
if <умови правила> then <висновок правила>.  (1) 
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На даній стадії моделювання ІСПЕР здійснюється формування 
апріорної бази знань.  

 

 
 

Рис. 1. Модель інтелектуальної системи підтримки експертних рішень щодо 
оцінки впливу ремонтно-будівельних робіт на технічний стан об’єктів 

будівництва  
 

На першому етапі формування виконується формалізація експертних 
знань. При цьому, текстова інформація представляється у вигляді системи 
нечітких правил.  

Фрагмент системи нечітких правил (правило N) має вигляд: 
if <вид дефекту = тріщина і характеристика = повздовжня і ширина 

розкриття = велика і довжина = критична і глибина = критична і місце 
розташування = вздовж арматури і вплив вібрацій = суттєвий> then 
<стан = аварійний і ймовірна причина = ремонтно-будівельні роботи (вид 
робіт) в приміщенні (адреса)>.  

На другому етапі текстове нечітке причинно-наслідкове відношення 
(1) представляється у вигляді нечіткої імплікації:  

 
«якщо 𝑥𝜖𝐴, то 𝑦𝜖𝐵»,    (2) 

 
де:  

x – вхідна змінна, що задана на області визначення правила – X;  
y – вихідна змінна, що задана на області визначення виведення – Y;  
A і B – висловлювання, що визначені на X і Y з мірами належності 

𝜇 (x): X→[0,1] і 𝜇 (y):Y→[0,1] відповідно.  
Істинність нечіткої імплікації може приймати значення, що 

визначається за однією з формул, які представлені в [3], або отримані 
експертним методом.  

Виведення нечітких правил здійснюється модулем нечіткого виводу 
після оцінки та обробки експертних рішень щодо можливості впливу 
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ремонтно-будівельних робіт в сусідніх приміщеннях на технічний стан 
об’єктів. Модуль працює як «біла скринька». Це означає, що формування 
висновків з визначенням причин появи пошкоджень і дефектів 
конструкцій будинків та їх опорядження здійснюється експертами на 
основі результатів даних судових будівельно-технічних експертиз. При 
цьому, експерти можуть отримувати інформацію і проводити необхідні 
розрахунки з інформаційними моделями будівель (BIM), використовуючи 
зовнішні системи автоматизації проектувальних робіт (САПР). Необхідні 
дані законодавчої та нормативно-технічної документації також 
завантажуються з бази даних модуль імпорту параметрів інформаційної 
моделі будівлі.  

Подальші дослідження будуть спрямовані на дослідження штучних 
нейронних мереж, які здатні виконувати оцінку впливу ремонтно-
будівельних робіт на технічний стан об’єктів при проведенні судових 
будівельно-технічних експертиз. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ НА ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ 
 

Анотація. Розглянуто основні проблемні питання, що виникають на 
досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язані з 
використанням спеціальних знань. Розглянуто організаційно-тактичні проблеми 
залучення спеціалістів до проведення слідчих (розшукових) дій та пов’язані з цим 
питання підготовки кадрів для слідчих та експертних підрозділів. Приділено увагу 
законодавчому та матеріально-технічному забезпеченню експертної діяльності та 
окреслено шляхи його вдосконалення. 

Ключові слова: спеціальні знання, досудове розслідування, слідчі (розшукові) 
дії, експерт, спеціаліст. 

 
Annotation. Тhe main issues raised in the pre-trial investigation of criminal offenses 

related to the use of specialized knowledge are addressed. Organizational and tactical 
problems of involvement of specialists in investigative (investigative) actions and related 
training issues for investigative and expert units are considered. Attention is paid to the 
legislative and logistical support of expert activity and the ways of its improvement. 

Key words: special knowledge, pre-trial investigation, investigative (search) 
actions, expert, specialist. 

 
Аннотация. рассмотрены основные проблемные вопросы, возникающие на 

досудебном расследовании уголовных преступлений, связанных с использованием 
специальных знаний. Рассмотрены организационно-тактические проблемы 
привлечения специалистов к проведению следственных (розыскных) действий и 
связанные с этим вопросы подготовки кадров для следственных и экспертных 
подразделений. Уделено внимание законодательному и материально-
техническому обеспечению экспертной деятельности и намечены пути его 
совершенствования. 

Ключевые слова: специальные знания, досудебное расследование, 
следственные (розыскные) действия, эксперт, специалист. 

 
В теорії криміналістики та практиці розслідування кримінальних 

проваджень на досудовому розслідуванні розрізняють дві процесуальні 
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форми використання спеціальних знань: участь спеціаліста у проведенні 
слідчих (розшукових) дій та залучення експерта до проведення 
експертизи. 

Залученню спеціалістів до проведення слідчих (розшукових) дій 
приділялася значна увага з боку науковців як окремо, так і при розробці 
методики розслідування окремих видів злочинів. До проведення слідчих 
(розшукових) дій у більшості випадків залучаються працівники 
експертних та слідчих підрозділів МВС України (94 %), МОЗ України (5 
%) та інших відомств (1 %). У практиці розслідування кримінальних 
правопорушень виникають проблеми з приводу процесуального порядку 
залучення спеціалістів, їх компетенції, взаємодії зі слідчим та іншими 
учасниками розслідування, меж використання ними спеціальних знань, 
оформлення результатів діяльності тощо. Проте думки науковців із 
вказаних вище питань є неоднозначними.  

Головним критерієм підбору спеціалістів для участі у слідчих 
(розшукових) діях є наявність у них відповідних спеціальних знань. Під 
час огляду та ексгумації трупа (ст.ст. 238, 239 КПК України) обов’язкова 
присутність спеціаліста із судової медицини, у якості якого на практиці 
виступають судово-медичні експерти МОЗ України. Допомога 
спеціалістів необхідна на всіх етапах розслідування при проведенні таких 
слідчих (розшукових) дій: огляд (ст. 237) – майже обов’язково; допит (ст. 
224), обшук (ст. 234), пред’явлення для впізнання (ст.ст. 228, 229, 230), 
слідчий експеримент (ст. 240), освідування (ст. 241), призначення 
експертизи (ст. 242), отримання зразків для експертизи (ст. 245) – при 
необхідності. На наш погляд, є можливим залучення спеціалістів при 
проведенні таких негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, 
відеоконтроль особи (ст. 260); огляд і виїмка кореспонденції (ст.ст. 261, 
262); зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 
263); зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264); 
обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 
особи (ст. 267); установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 
(ст. 268); спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269); аудіо-, 
відеоконтроль місця (ст. 270); негласне отримання зразків, необхідних для 
порівняльного дослідження (ст. 274). 

Найбільш розповсюдженою та вагомою за інформативністю слідчою 
(розшуковою) дією є огляд місця події. Оскільки злочин є подією 
минулого, яку слідчий безпосередньо не сприймав, його пізнання 
здійснюється опосередковано, через виявлення і дослідження відображень 
окремих його елементів, їх властивостей в оточуючій обстановці. В 
науковій літературі достатньо уваги приділено завданням, що 
вирішуються під час огляду місця події. У ст. 237 КПК України зазначено, 
що метою огляду є «виявлення та фіксація відомостей щодо обставин 
вчинення кримінального правопорушення», а також що «при огляді 
слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право 
проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати 
плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи 
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окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і 
документи, які мають значення для кримінального провадження». 

На місце події виїжджає слідчо-оперативна група у складі слідчого, 
працівників оперативного підрозділу та спеціалістів. В якості спеціалістів 
залучаються, як правило, інспектори-криміналісти слідчих підрозділів 
поліції. Аналізуючи практику розслідування злочинів, підслідних 
Національній поліції, можна зазначити, що основні дії з виявлення, 
вилучення, дослідження матеріальних об’єктів на місці події здійснює 
саме спеціаліст-криміналіст. Вилучені ним об’єкти у подальшому будуть 
предметом дослідження експертів. Проблемним на сьогодні є зниження 
кількості та якості вилучених при оглядах місць події речових доказах, про 
що свідчать результати проведеного нами опитуванні слідчих 
Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Полтавської областей.  

Якщо спрощено розглядати схему, що на сьогодні існує в окремих 
підрозділах на практиці, вона виглядає наступним чином. Інспектори-
криміналісти не вилучають слідів злочину, оскільки не мають належної 
кваліфікації та матеріально-технічного забезпечення. Слідчим, у свою 
чергу, така ситуація подобається, оскільки у разі вилучення слідів, їх потім 
необхідно буде направляти на експертизу, що пов’язано з організаційними 
складнощами. У результаті слідство не отримує належну доказову базу. 

Реформування у 2015 році МВС та утворення Національної поліції 
України торкнулось і перебудови слідчих підрозділів, що входять до її 
складу. До територіальних слідчих відділів увійшли сектори техніко-
криміналістичного забезпечення з посадами інспекторів-криміналістів, 
основним завданням яких є участь у проведенні слідчих (розшукових) дій. 
Виділення зі складу Експертної служби МВС співробітників, які увійшли 
як інспектори-криміналісти до слідчих підрозділів поліції призвело як до 
позитивних, так негативних наслідків. Серед позитивних моментів слід 
зазначити поділення функцій техніко-криміналістичного та судово-
експертного забезпечення розслідування, яке сприяло дотриманню 
принципу незалежності судової експертизи. З іншого боку виникли 
проблеми кадрового забезпечення як підрозділів НДЕКЦ, так і секторів 
техніко-криміналістичного забезпечення слідчих відділів. Проведеним 
нами опитуванням працівників НДЕКЦ та інспекторів-криміналістів 
встановлено, що більш досвідчені співробітники, які працювали на 
посадах експертів райвідділів міліції перейшли на роботу до НДЕКЦ. 
Відповідно рівень криміналістичної підготовки інспекторів-криміналістів 
слідчих відділів Національної поліції на сьогодні залишається досить 
низьким.  

Підготовка експертів Експертної служби МВС та інспекторів-
криміналістів слідчих підрозділів Національної поліції є одним з 
найважливіших питань сьогодення, оскільки від їх кваліфікації, 
компетентності та особистих якостей залежить у деякій мірі успіх 
розслідування. Підготовка інспекторів-криміналістів на сьогодні 
здійснюється лише Навчально-науковим інститутом № 2 Національної 
академії внутрішніх справ, що є недостатнім для потреб практики 
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розслідування кримінальних проваджень. На сьогодні факультети з 
підготовки фахівців для органів досудового розслідування існують у 
багатьох вузах системи МВС та МОН. На нашу думку, необхідно 
впровадження окремих груп з підготовки інспекторів-криміналістів у 
структурі даних факультетів. 

Проблемним залишається й законодавче забезпечення проведення 
експертиз. Нами неодноразово зверталась увага на недосконалість Закон 
України «Про судову експертизу». Починаючи з преамбули, у якій 
зазначається, що: «цей закон визначає правові, організаційні і фінансові 
основи судово-експертної діяльності …», хоча у назві мова йде про 
«судову експертизу». Зрозуміло, що різниця у поняттях «судова 
експертиза» і «судово-експертна діяльність» досить суттєві, тому Закон 
повинен мати назву «Про судово-експертну діяльність». У загальних 
положеннях Закону потрібно обов’язково роз’яснити зміст основних 
термінів, що складають основу судово-експертної діяльності. 
Обов’язковим є роз’яснення термінів: «спеціальні знання», «судово-
експертна діяльність», «державна судово-експертна діяльність», «судова 
експертиза». Також, на нашу думку, потрібно надати визначення понять: 
«судово-експертний заклад», «керівник судово-експертного закладу», 
«предмет, об’єкти судової експертизи», «зразки для дослідження». 
Підлягають визначенню і детальному опису види та порядок проведення 
різного виду експертиз: первинної, повторної, додаткової, комплексної, 
комісійної. 

Однією з проблем правового характеру, пов’язаною з класифікацією 
судових експертиз, є норма ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» 
щодо проведення криміналістичних експертиз виключно державними 
спеціалізованими установами. Ми пропонуємо видалити зазначену норму 
та дозволити проведення всіх експертиз, крім судово-медичних та судово-
психіатричних недержавним експертним установам і приватним 
експертам. З розвитком змагальної системи судового провадження 
заборона на виконання вказаних експертиз певною мірою обмежує права 
сторони захисту щодо обрання судових експертів. Суперечливою, на наш 
погляд, є норма Закону щодо судового експерта (ст. 10). З одного боку у 
ч. 1 зазначається, що «судовими експертами можуть бути особи, які мають 
необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань», з іншого 
у ч. 3 є обмеження у проведенні експертиз рівнем освіти та відповідною 
підготовкою.  

Зважаючи на невизначеність законодавства судова практика допускає 
до розгляду у судах висновки експертів, наданих у формі актів або довідок. 
Наприклад, такі незалежні організації, як Незалежний інститут судових 
експертиз або Судова незалежна експертиза України пропонують послуги 
щодо проведення трасологічної, почеркознавчої, технічної експертизи 
документів, які є традиційними криміналістичними експертизами і, згідно 
чинного законодавства, не можуть ними проводитись. 

Однак, позитивні зрушення у законодавчому забезпеченні проведення 
експертизи останнім часом помітні. 17 жовтня 2019 року набрав чинності 
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Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального 
законодавства», який запроваджує певні зміну у порядку здійснення 
кримінального провадження, у тому числі й проведення експертизи. Цим 
законом фактично ліквідовано монополію державних судово-експертних 
установ на проведення експертизи у кримінальному провадженні. Сторони 
кримінального провадження отримали право на самостійне залучення 
експерта для проведення експертизи без звернення до слідчого судді. При 
цьому доказова сила висновку, складеного експертом за замовленням 
сторони кримінального провадження має таку ж доказову силу, як і 
висновок експерта, залученого на підставі ухвали слідчого судді. 

Серед проблемних питань залишається й техніко-криміналістичне 
забезпечення експертних та слідчих підрозділів. Недостатність такого 
забезпечення відноситься як до діяльності, пов’язаною з збиранням 
речових доказів під час проведення слідчих (розшукових) дій так і до 
проведення експертних досліджень. Хоча, потрібно відмітити, що певні 
зрушення у цьому напрямку є. Останнім часом провідні установи судових 
експертиз: інститути судових експертиз Міністерства юстиції України, 
ДНДЕКЦ, експертні центри МВС України в окремих областях мають 
можливість придбання експертної техніки. Однак, у порівнянні з 
технічним оснащенням провідних країн Європи та США, цього, на жаль, 
недостатньо. Особливо це стосується регіональних підрозділів Експертної 
служби МВС України та відділів криміналістичного забезпечення слідчих 
підрозділів Національної поліції.  
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Annotation. Аbstracts are aimed at addressing the issues that arise in the preparation 
of forensic experts in the field of judicial handwriting. 

Key words: handwriting expertise, forensic expert. 
 
Аннотация. Тезисы направлены на рассмотрение проблемных вопросов, 

возникающих при подготовке экспертов-криминалистов в области судебного 
почерковедения. 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, судебный эксперт. 
 
Писемність, що з’явилась в найбільш примітивних формах ще в період 

пізнього неоліту, протягом тривалого періоду не визначала розвиток 
функцій документів у тому значенні, якого вони надбали з виникненням і 
розвитком держави і права. 

З виникненням необхідності проведення судових почеркознавчих 
експертиз, виникла проблема наявності спеціалістів, які б могли їх 
кваліфіковано виконувати. 

В системі МЮ України, на теперішній час, існує ряд проблем, 
пов’язаних з підготовкою кваліфікованих фахівців у галузі судового 
почеркознавства, а саме: 

– значна кількість методик досліджень, які внесені до Реєстру методик 
проведення судових експертиз МЮ України, викладена російською мовою; 

– у тих методиках, які внесені до Реєстру методик проведення судових 
експертиз МЮ України та викладені українською мовою не відпрацьована 
єдина кваліфікована термінологія; 

– не має узгодженості у проведенні експертиз та оформленні їх 
результатів по питаннях: «Яким способом виконано підпис від імені ПІБ, 
у досліджуваному документі, а також чи не виконано даний підпис із 
попередньою технічною підготовкою та за допомогою технічних 
засобів?». В одних НДІСЕ ці питання вирішуються експертом зі СТЕД, в 
межах проведення почеркознавчої експертизи, а в інших – експертом 
почеркознавцем; 

– недостатня увага приділяється аналізу повторних експертиз, коли 
висновки експертів не співпали частково або не співпали зовсім, 
наприклад, експерти НДЕКЦ МВС України після виконання повторних 
експертиз не виставляють Контрольних карток. 

Методика судово-почеркознавчої ідентифікації відводить певне і 
немале місце практичному досвіду експерта, що визначає тривалість 
підготовки експерта-почеркознавця для самостійної експертної роботи. 
Багаторічна практика довела, що експертом-почеркознавцем можна стати 
лише проводячи експертизи під керівництвом і контролем 
кваліфікованого експерта близько 1-2 років, а висококваліфікованим – 
після 3-5 років самостійної роботи. 

При підготовці експертів-почеркознавців особливо важно формувати 
критичне відношення до обставин справи, наприклад, наполегливе заперечення 
своєї причетності до виконання спірного документу з боку підозрюваної особи, 
що супроводжується численними скаргами до різних вищестоящих інстанцій, 
може бути психологічним прийомом, розрахованим на довіру. Знаючи про таку 
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можливість, експерт легше зможе протистояти небажаному впливу обставин 
справи на хід і результати експертизи. 

Експертам-початківцям слід рекомендувати у випадках колізії 
висновку, що формується і обставин справи, а також їх відповідності, при 
сумнівах в достатності власно почеркових даних, консультуватися з більш 
досвідченими експертами. 

Дуже важливо виробити у експерта свідомо-критичне відношення до 
версій, що формуються, які не дивлячись на їх обґрунтованість, 
залишаються лише припущеннями. У ході дослідження версія не повинна 
перетворюватися в упередження. 

Аналіз наукових досліджень в галузі судового почеркознавства 
дозволяє констатувати, що більшість робіт ведеться звичайними 
несистемними методами, які не дозволяють охопити всі сторони складного 
матеріального утворення «людина – почерк», що не дають цілісної 
картини цього об’єкта. Дослідження почерку вимагає системного підходу– 
це задача спеціалістів багатьох галузей знань. 

Тому особа, яку готують як спеціаліста-почеркознавця, повинна мати уяву 
про комплексне дослідження механізму письма на базі ряду галузей наук – 
фізіології, біомеханіки, анатомії, психології, математики, кібернетики і т.п. та у 
разі потреби користуватися допомогою відповідних спеціалістів. В результаті 
значно виграли б усі конкретні прикладні галузі знань, так чи інакше пов’язані 
з письмом, і в першу чергу судове почеркознавство. 
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практики ЄСПЛ щодо стандарту доказування «обґрунтована підозра» 
пропонуються критерії обґрунтованості підозри, що можуть слугувати орієнтиром 
для національних судів. 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, обґрунтована підозра, 
стандарт доказування, затримання, тримання під вартою. 

 
Annotation. It is outlined the problematic issues of the “reasonable suspicion” 

standard of proof. On the basis of a systematic analysis of the scientific literature and 
practice of the ECHR according to the standard of proof “reasonable suspicion”, criteria 
for the validity of suspicion are proposed, which can serve as a guide for national courts. 

Key words: European Court of Human Rights, reasonable suspicion, standard of 
proof, arrest, detention. 

 
Аннотация. Изложены проблемные вопросы стандарта доказывания 

«обоснованное подозрение». На основе системного анализа научной литературы и 
практики ЕСПЧ по стандарту доказывания «обоснованное подозрение» 
предлагаются критерии обоснованности подозрения, которые могут служить 
ориентиром для национальных судов. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, обоснованное 
подозрение, стандарт доказывания, задержание, содержание под стражей. 

 
У Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року (далі – 

КПК України) закріплено стандарт доказування «обґрунтована підозра» 
(reasonable suspicion). Передбачено, що обґрунтована підозра є 
необхідною передумовою застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження (п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України), у тому числі 
при вирішенні питання про арешт майна (п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України); 
однією з підстав застосування запобіжних заходів (ч. 2 ст. 177; п. 1 ч. 1 ст. 
194 КПК України); підставою проведення окремих негласних (слідчих) 
розшукових дій (ч. 1 ст. 2691 КПК України) та ін.  

Системне тлумачення норм КПК України дозволяє стверджувати, що 
стандарт доказування «обґрунтована підозра» має виконуватися при 
повідомленні особи про підозру відповідно до ст. 276 КПК України. Більше 
того, у п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року (далі – Конвенція) передбачено, що законний арешт чи 
затримання особи мають здійснюватися за наявності обґрунтованої підозри 
у вчиненні кримінального правопорушення. Зважаючи на те, що Конвенція 
є частиною національного законодавства України та має надзаконодавчий 
(supra-legislative) характер, слід дійти висновку, що затримання за ст. 207, 
208 КПК України також здійснюється на підставі стандарту доказування 
«обґрунтована підозра», хоча це й не передбачено прямо в тексті КПК 
України. Незважаючи на таку широку сферу застосування стандарту 
доказування «обґрунтована підозра», законодавець не надав її нормативного 
визначення, що зумовлює труднощі правозастосування. Вітчизняні суди, як 
свідчить аналіз практики, демонструють аберації у застосуванні стандарту 
доказування «обґрунтована підозра», не розуміючи до кінця сутності 
концепції стандартів доказування загалом та стандарту доказування 
«обґрунтована підозра». 
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Класично концепція стандартів доказування (standards of proof) 
властива системі загального права, де стандарти доказування 
визначаються як рівень імовірності, за якого факти вважаються 
доведеними. Тоді як для континентальної системи права характерною є 
оцінка доказів за внутрішнім переконанням (interim conviction), де 
доведеність розуміється як суворо суб’єктивне враження у свідомості 
судді. Незважаючи на відмінність цих підходів, яка полягає в різній 
концептуалізації доказів, вони не є діаметрально протилежними, адже 
існування об’єктивних стандартів доказування не гарантує автоматичного 
прийняття рішення, а створює соматичні фактори, де за вищим стандартом 
суб’єкти правозастосування вимагають вищого рівня суб’єктивної 
переконаності.  

ЄСПЛ також використовує стандарти доказування при прийнятті 
рішень. При цьому Страсбурзький суд, діючи як міжнародна судова 
установа, не запозичує концепції, властиві для національного 
правопорядку, а концептуалізує стандарти доказування як критерії оцінки 
доведеності порушення статей Конвенції. Зокрема, стандарт доказування 
«обґрунтована підозра» використовується при встановленні порушення п. 
«с» ч. 1 ст. 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність).  

Передумовами обмеження свободи є: підозра у вчиненні 
кримінального правопорушення, необхідність запобігти вчиненню 
кримінального правопорушення та ризик переховування від правосуддя. 
Таким чином, якщо свобода особи обмежується у національному 
кримінальному провадженні, то саме на державу покладається тягар 
доведення (burden of proof) перед ЄСПЛ наявності обґрунтованої підозри. 

До 1990 року визначення стандарту доказування «обґрунтована 
підозра» у практиці ЄКПЛ та ЄСПЛ було відсутнє, а діяла своєрідна 
презумпція «обґрунтованості підозри», якщо тільки не буде 
продемонстровано, що підозра є абсолютно свавільною (on an entirely 
arbitrary nature). Однак окремі риси «обґрунтованої підозри» все ж таки 
визначалися. Ще в 1959 році у справі «Нільсен проти Данії» ЄКПЛ 
встановила, що обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального 
правопорушення має встановлюватися відповідно до фактів і обставин 
справи, які існували в момент затримання чи тримання під вартою 
(йдеться, звісно, про момент прийняття рішення про тримання під 
вартою – Авт.), а не тих, що виникли в більш пізній момент часу. Такий 
підхід до темпорального розуміння стандарту доказування «обґрунтована 
підозра» зберігся в практиці ЄСПЛ із застереженням, що у випадку 
продовження строку тримання особи під вартою доведенню підлягає, що 
підозра продовжує існувати та залишається «обґрунтованою» протягом 
усього строку тримання під вартою. 

У справі «А.В. проти Австрії» від 1970 року ЄКПЛ визнала 
недопустимою скаргу заявника про порушення п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції 
в результаті безпідставного тримання під вартою. Комісія встановила, що 
оскільки особа зізналася у вчиненні кримінального правопорушення, то 
явно існувала «обґрунтована підозра», що повністю виправдовувала 
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застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Таке 
формулювання важко зрозуміти представникам континентальної системи 
права, адже обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
вимагає подвійного обґрунтування (double justification): наявність 
обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та 
наявності спеціальних підстав, що обґрунтовують затримання 
(‘Haftgründe’), а за українським законодавством – ризиків. Тоді як у 
Конвенції три підстави для затримання чи тримання під вартою визначені 
як альтернативи, причому ризику фальсифікації доказів не зазначено. Це 
означає, що лише обґрунтованої підозри достатньо, аби прийняття 
рішення про тримання під вартою відповідало вимогам п. «с» ч. 1 ст. 5 
Конвенції. Однак ураховуючи, що будь-яке обмеження свободи можливе 
лише відповідно до законної процедури (a procedure prescribed by law), то 
ЄСПЛ досліджуватиме чи була дотримана процесуальна форма, 
встановлена законодавством. А тому в тих державах, де кримінальний 
процесуальний закон вимагає доведення наявності й обґрунтованої 
підозри й ризиків, ці вимоги мають бути дотримані кумулятивно. У більш 
пізніх рішеннях ЄСПЛ постановив, що навіть при прийнятті першого 
рішення про тримання особи під вартою у найскоріший строк після 
затримання суд має встановити, крім «обґрунтованої підозри», наявність 
«відповідних і достатніх підстав», тобто ризиків. 

У 1990 р. ЄСПЛ вперше надав визначення стандарту доказування 
«обґрунтована підозра» у справі «Фокс, Кемпбелл та Гартлі проти 
Сполученого Королівства». Так, стандарт доказування «обґрунтована 
підозра» передбачає існування фактів чи інформації, яка б задовольнила 
об’єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити 
кримінальне правопорушення. Пізніше це визначення неодноразово 
повторювалося Судом при розгляді інших справ. Інакше кажучи, 
обмеження права на свободу та особисту недоторканність може мати місце 
лише за наявності обґрунтованої підозри, самого лише добросовісного 
суб’єктивного переконання (bona fide) недостатньо. 

Перше, на що слід звернути увагу, існування «обґрунтованої підозри» 
передбачає, що факти, якими обґрунтовується затримання, можна 
«розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з кримінальних 
правопорушень згідно з відповідними розділами закону про кримінальну 
відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої 
підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять 
кримінального правопорушення на момент вчинення. У справі «Нечипорук 
і Йонкало проти України» ЄСПЛ встановив, що п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції 
буде порушено, якщо до особи формально застосовано адміністративне 
затримання, а мало місце її тримання під вартою як підозрюваного у 
вчиненні кримінального правопорушення без забезпечення процесуальних 
прав як підозрюваного, inter alia, права на захист. Ще у справі «Доронін 
проти України» Суд наголосив на тому, що «така поведінка органів влади 
суперечить принципу юридичної визначеності, є свавільною і несумісною з 
принципом верховенства права». 
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У практиці ЄСПЛ відсутній універсальний підхід, за якого підозра 
вважається обґрунтованою. Обґрунтованість підозри визначається 
конкретними обставинами справи, а також пов’язана зі ступенем 
суспільної небезпечності діяння.  

Щодо рівня імовірності, за якого підозра вважається обґрунтованою, то 
цей стандарт доказування не передбачає, що уповноважені особи мають 
оперувати доказами, достатніми для пред’явлення обвинувачення чи 
ухвалення обвинувального вироку, що необхідні на наступних етапах 
кримінального провадження. Це пов’язано із тим, що на ранніх етапах 
кримінального провадження такі докази неможливо було отримати або, 
беручи до уваги характер кримінальних правопорушень, у яких підозрюється 
особа, ці докази неможливо представити в суді, щоб не поставити під загрозу 
життя інших осіб. Якби відповідні докази, що підтверджують підозру, можна 
було б зібрати відразу, то органи слідства, імовірно, відразу ж пред’явили 
обвинувачення і передали особу до компетентного органу, де вираз 
«компетентний орган» має те саме значення, що і «суддя чи інша особа, 
уповноважена законом виконувати судові функції». Тобто стандарт 
доказування «обґрунтована підозра» є найнижчим стандартом доказування у 
кримінальному процесі й не передбачає наявності достовірного знання про 
вчинення особою кримінального правопорушення. 

Практика ЄСПЛ щодо стандарту доказування «обґрунтована підозра» є 
значною і дозволяє сформулювати критерії обґрунтованості підозри, які 
можуть застосовуватися національними судами при ухваленні відповідних 
рішень: 1) обґрунтована підозра є найнижчим стандартом доказування у 
кримінальному провадженні, який уважається досягнутим, якщо фактів та 
інформації достатньо, аби переконати об’єктивного спостерігача у тому, що 
відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення; 
2) обґрунтованість підозри може встановлюватися лише щодо діяння, яке 
підпадає під ознаки кримінального правопорушення за законом про 
кримінальну відповідальність; 3) обґрунтованість підозри не може 
встановлюватися in abstracto або ґрунтуватися на суб’єктивних припущеннях, 
а має підкріплюватися конкретними доказами у кримінальному провадженні; 
4) стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що 
уповноважені органи мають оперувати доказами достатніми для пред’явлення 
обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов’язано з меншою 
мірою імовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження 
для обмеження прав особи; 5) стандарт доказування «обґрунтована підозра» 
має динамічний характер, тобто з плином часу обґрунтована підозра у 
вчиненні кримінального правопорушення не може бути самостійною 
підставою для продовжуваного обмеження прав особи, а мають бути наведені 
«відповідні» і «достатні» підстави (ризики), підкріплені доказами; 6) навіть 
при прийнятті першого рішення про застосування до особи запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою національні суди мають навести докази 
існування обґрунтованої підозри та відповідних ризиків кумулятивно;  
7) тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється, 
обвинувачується особа, не може слугувати самостійною підставою для 
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затримання та тримання особи під вартою. Дотримання цих критеріїв 
національними судами є важливою гарантією від свавільного обмеження прав 
особи, а також запорукою виконання Україною міжнародних зобов’язань за 
Конвенцією. 
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Аннотация. в тезисах доклада показаны пути усовершенствования процессов 

собирания и экспертного исследования следовой информации. 
Ключевые слова: нормативное, методическое и ресурсное регулирование; 

собирание следовой информации, исследование следовой информации. 
 
Питання належного збирання (виявлення, фіксації, вилучення, пакування, 

транспортування, зберігання) та експертного дослідження слідової інформації 
під час розслідування злочинів в усі часи, незалежно від етапів розвитку 
суспільства та форм держави, що невід’ємно пов’язані із розвитком науково-
технічного прогресу, було, є та буде залишатися актуальним. 

На сучасному етапі це опосередковано та, на наш погляд, закономірно 
підтверджується, наприклад, тим, що: 

– у 2000 році в світі розпочинається акредитація установ, що 
здійснюють експертне забезпечення правосуддя за одним із міжнародних 
стандартів систем управління якістю (ISO/IEC 17025), що носить 
загальний характер; 

– у 2009 році розпочинається акредитація установ, що забезпечують 
огляди місць вчинення злочинів та функціонування автоматизованих баз 
даних, за іншим міжнародним стандартом систем управління якістю 
(ISO/IEC 17020), що також носить загальний характер; 

– у 2012 році створено проектні комітети Міжнародної організації 
стандартизації та Європейського комітету стандартизації з 
криміналістики, що у 2016 році були перетворені у технічні (постійно 
діючи) комітети для розробки профільних стандартів із унормування 
процесів збирання та дослідження слідової інформації; 

– у 2012 році видається перший профільний стандарт щодо роботи з 
цифровими доказами (ISO/IEC 27037); 

– у 2015 році до розділу 07 «Природничі та прикладні науки» 
Міжнародного класифікатора стандартів (ICS:2005) вноситься нова група 
стандартів 07.140 «Криміналістика», при цьому, цій групі, наприклад, передує 
група стандартів 07.100 «Мікробіологія», 07.120 «Нанотехнології» тощо; 

– у 2018 році видається профільний стандарт щодо порядку 
проведення оглядів місць подій (ISO 21043-2), у 2020 році планується 
завершення трьох профільних стандартів, що стосуватимуться проведення 
експертиз (ISO 21043-3, 21043-4, 21043-5). 

Зазначені стандарти унормовують, «що» підлягає стандартизації, а не 
«як» і «хто». Останнє («як» і «хто») повинно бути визначені в кожній 
конкретній державі з урахуванням національного законодавства. 

Крім того, набули широкого розповсюдження документи визнаних у 
світі та Європі організацій, зокрема: 

– Міжнародною організацією у галузі співробітництва з акредитації 
лабораторій (ILAC), якою у 2014 році підготовлено другу редакцію 
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Керівництва G-19, що роз’яснює положення міжнародних стандартів 
ISO/IEC 17020 та ISO/IEC 17025 при акредитації експертних лабораторій; 

– робочими групами Європейської мережі криміналістичних установ 
(ENFSI), що у 2009 році визнана Європейською Комісією монопольною 
організацією в галузі криміналістики, якою упродовж 2016-2018 р. р. 
підготовлено 13 Кращих практичних керівництв за окремими напрямками 
експертної діяльності; 

– Криміналістичним регулятором Англії, яким у 2017 році 
розробляються Кодекси практики та поведінки для судових служб та 
практикуючих працівників системи кримінальної юстиції; 

– Національним інститутом стандартів та технологій США (NIST), 
яким розробляються найкращі практики для обробників доказів  
і т. д., і т. п. 

Зазначені керівництва, кодекси тощо носять переважно 
рекомендаційний характер та використовуються для створення 
уніфікованих міжнародних, регіональних та національних нормативних 
документів. 

На сьогоднішній день в державі існує достатньо проблемних питань у 
діяльності із збирання та дослідження слідової інформації в рамках 
функціонування системи кримінальної юстиції. Це пов’язано із 
неналежним нормативним, методичним та ресурсним забезпеченням цих 
процесів. 

Розглянемо проблемні питання на прикладі збирання та дослідження 
слідів папілярних узорів рук людини тому, що вони є одним із 
найчисельніших видів слідової інформації серед тих, що вилучаються при 
огляді місць подій (ОМП). При цьому, слід зазначити і те, що потожирова 
речовина та кров, якими утворюється переважна кількість слідів, несуть в 
собі, крім дактилоскопічної інформації (саме папілярного узору), ще ряд 
інформаційних полів, за якими можна ідентифікувати людину (у разі, 
наприклад, непридатності слідів узорів для ідентифікації) – одорологічну 
(запахову, ольфакторну) та біологічну (на рівні генної) види слідової 
інформації, за якими можна ідентифікувати людину. Крім того, 
потожирова речовина та кров, якими утворюються сліди, можуть містити 
вкраплення будь яких речовин (наприклад, що утворюються при 
здійсненні пострілу). 

Основним із проблемних питань є відсутність унормованих 
алгоритмів дій спеціалістів (у порядку ст. ст. 71 та 237 КПК України) під 
час ОМП. 

Аналіз нормативних актів, що регламентують безпосередню 
діяльність з ОМП, показує, що в них відсутні детально регламентовані 
вказівки на виконання певних дій спеціалістами. Так, в Інструкції про 
порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції 
та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, 
затвердженої наказом МВС України від 03.11.2015 № 1339 (Інструкція), 
визначено, що при проведенні ОМП слід дотримуватися, у т. ч. таких 
вимог: 
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– після отримання доручення слідчого на проведення динамічної 
стадії ОМП та завдання на виявлення слідової інформації спеціалісти 
визначають алгоритм пошуку доказів (слідів, речей, документів) і методи 
їх виявлення, після чого узгоджують свої дії із слідчим та за його 
погодженням приступають до проведення ОМП; 

– дії спеціалістів, що безпосередньо пов’язані з виявленням, 
закріпленням та вилученням слідів і речових доказів, здійснюються 
відповідно до тактики огляду місця події та методики розслідування 
окремих видів кримінальних правопорушень; 

– перед використанням руйнівних методів пошуку слідів спеціалісти 
повинні отримати від слідчого згоду на їх застосування та визначитися з 
пріоритетом слідової інформації, яка підлягає виявленню, з метою 
подальшого проведення експертних досліджень у лабораторних умовах. 

При аналізі зазначених положень Інструкції відразу виникає питання: 
чим визначені алгоритми пошуку доказів і методи їх виявлення, перш за 
все, слідової інформації, тактика ОМП та методики розслідування окремих 
видів кримінальних правопорушень, пріоритети слідової інформації перед 
використанням руйнівних методів пошуку слідів: нормативними 
документами певного порядку (у т. ч. документацією систем управління 
якістю), практичними довідниками, посібниками, підручниками тощо? 
Якщо так, то яким чином виконуються положення зазначених видань та 
здійснюється контроль їх виконання? Відповіді на ці питання, на наш 
погляд, знаходяться в площині стандартизації (міжнародної, регіональної, 
національної) діяльності з ОМП (інших слідчих дій). 

Із змісту стандарту ISO 21043-2 витікає, що підрозділи, які проводять 
огляди (дослідження) місць подій, мають запровадити у своїй діяльності 
систему управління якістю за вимогами ISO/IEC 17020. На сьогодні тільки 
ДНДЕКЦ МВС України акредитований на відповідність цьому стандарту і 
тільки за напрямком виявлення, фіксації, вилучення, пакування, попереднього 
дослідження слідів рук, у т. ч. з об’єктами-слідоносіями, перевірки дактилокарт 
і слідів рук за центральним автоматизованим дактилоскопічним обліком 
Експертної служби МВС України. Жоден з інших підрозділів Експертної 
служби МВС України, СБУ, слідчих підрозділів Національної поліції України 
(НПУ), Головного та інших бюро судово-медичної експертизи тощо, 
співробітники яких забезпечують ОМП в якості спеціалістів, не акредитовані. 

Акредитація тягне за собою створення низки нормативних 
документів, знання та виконання вимог яких обов’язкові для персоналу, 
що приймає участь в діяльності за акредитованими напрямками. 

Так, зокрема, унормуванню відповідно до стандарту ISO 21043-2 
підлягають на рівні нормативних документів: 

– заходи із забезпечення безпеки персоналу; 
– визначення ролі та обов’язків персоналу, який повинен бути 

компетентним та зобов’язаним: 
– знати та застосовувати на практиці знання кримінального 

процесуального права, тактики та методики проведення огляду місця 
події, зокрема визначення предметів потенційної судової цінності; 
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– розумітися на методах виявлення (розпізнавання), фіксації 
(записування), вилучення (збирання) із наступним пакуванням предметів, 
що можуть мати потенційну судову значимість, їх транспортуванням та 
зберіганням до проведення судової експертизи; 

– запобігати втратам, руйнуванню, забрудненню або змінам слідової 
інформації, зокрема вживати заходів для зменшення забруднення між 
задіяними особами, предметами, приміщеннями, обладнанням, 
учасниками огляду та/або місцями подій: 

– збирати та упаковувати окремо предмети вилучені з жертв, 
підозрюваних і місць подій; 

– відбирати різними співробітниками, коли це можливо, предмети з 
жертви й підозрюваного; якщо це не можливо, особа, яка відбирає 
предмети, має змінити засоби індивідуального захисту між відборами 
предметів; 

– використовувати одноразове обладнання для відбору, що має 
викидатися після кожного використання; якщо це неможливо, тоді 
обладнання для відбору дезактивується після кожного використання 
ефективною процедурою очищення; 

– тримати обладнання для відбору та упаковки вільним від виявленого 
забруднення щодо типу матеріалу, який відбирається, та методу відбору, 
що має проводитися; 

– одягати та замінювати засоби індивідуального захисту, коли це 
необхідно, щоб мінімізувати забруднення; 

– мінімальний рівень освіти, підготовки та досвіду персоналу, 
продемонстровано його компетенцію з відповідною фіксацією, підтримку 
навичок та досвіду персоналу, таких як безперервна освіта, постійні 
тренінги та переоцінка компетентності; 

– якісний та кількісний перелік обладнання та витратних матеріалів, 
що повинні бути придатними на предмет їх передбачуваного 
використання, із визначенням тих, що суттєво можуть вплинути на 
надійність результату; 

– методики застосування методів виявлення, відбору та 
вдосконалення, у тому числі, заходи контролю якості; 

– вимоги до приміщень, що мають відповідати їхньому 
передбачуваному використанню, в яких повинні бути безпечні зони для 
зберігання та обробки обладнання та витратних матеріалів; 

– процедури для зниження ризику зараження обладнання та витратних 
матеріалів, що включає якнайменше підтримку чистого середовища, 
доступного тільки уповноваженому персоналу і т. д., і т. п. 

У стандарті визначено, що дослідження місць подій повинні бути 
систематичними, неупередженими, належним чином спланованими, 
скоординованими та документально оформленими для оптимізації 
розпізнавання і збору предметів, що мають потенційну судову цінність. 

Стандарт передбачає розроблення документально оформлених 
методик збору (вилучення) різних типів предметів, що зазвичай 
зустрічаються при огляді місць подій. 
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Методики повинні включати: 
– яким чином предмет має бути вилучений; 
– вказівки щодо збирання еталонних зразків, якщо це необхідно; 
– заходи з мінімізації ризику втрати, руйнування, забруднення або 

зміни слідової інформації. 
У стандарті передбачено розроблення документально оформлених 

методик для упаковки предметів, що регулярно збираються, щоб 
мінімізувати ризики втрати, руйнування, забруднення або зміни. 

Методики повинні включати: 
– заходи, необхідні для забезпечення предметів та їхнього збереження 

перед здійсненням упакування; 
– необхідність окремого упакування предметів, де упаковка предметів 

може пошкодити їх; 
– тип використовуваної упаковки; 
– спосіб герметизації та пломбування упаковки; 
– будь-які заходи, необхідні для збереження цілісності, в тому числі 

при транспортуванні; 
– умови при короткостроковому та довгостроковому зберіганні. 
Фактично, стандарт ISO 21043-2 є документом, основний зміст якого 

включає перелік загальних вимог або дій, що підлягають унормуванню, та 
стосуються нормативного, методичного та ресурсного забезпечення 
діяльності із збирання слідової інформації (виявлення, фіксації, 
вилучення, пакування, транспортування, зберігання до отримання її 
експертною установою для проведення експертиз), що в Україні 
організовано неналежним чином. Зокрема, відсутні чітко визначені 
алгоритми збирання, зокрема, слідової дактилоскопічної інформації з 
огляду на наявність в ній різних інформаційних полів (зазначених вище). 
Виявлення дактилоскопічної інформації (а також, якнайменше) 
біологічної на рівні генної) на трупах не проводиться, хоча такі методики 
існують. Існує проблема із забезпечення відповідних підрозділів якісними 
витратними матеріалами для виявлення слідів рук тощо. 

Стосовно проведення експертиз слід зазначити наступне. Виходячи із 
того, що частини 3-5 серії ISO 21043, які стосуються загальних вимог щодо 
проведення аналізу (дослідження) (1), інтерпретації отриманих під час 
аналізу результатів (2) та оформлення проведеного дослідження (3), 
знаходяться на останній стадії розробляння, покажемо невідповідності 
існуючого стану справ положенням Кращого практичного керівництва з 
дактилоскопічної експертизи (Керівництво), розробленого під егідою 
відповідної робочої групи ENFSI. 

Основна мета Керівництва, що який розміщений на сайті ENFSI у 
відкритому доступі – використання узгодженої методології та вироблення 
порівняних результатів, що сприятиме визнанню результатів лабораторної 
діяльності усіх держав-членів ENFSI, а також інших зацікавлених країн. 

Керівництво, зокрема, вміщує інформацію про: 
– ресурси (персонал, посади та функціональні обов’язки, кваліфікація, 

підготовка та оцінка компетенції та кваліфікації); 
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– методи візуалізації та зображення сліду (обладнання, довідкові матеріали, 
розміщення та умови навколишнього середовища, адміністрацію та (або) 
адміністративну зону прийому, технічні прийоми, зберігання предметів, 
зберігання та утилізація хімікатів, вологу зону, спеціалізовані зони, 
приготування реагенту, зону візуалізації, суху зона, область джерела світла, 
зону обробки зображень, зону для чищення та зберігання, матеріали та реагенти, 
процеси, обробку предметів справи, документацію, вибір процесу, упаковку 
досліджуваних предметів, збір слідів (оцінку виявлених слідів, документування 
їх положення та збирання (вилучення або фото-, відеофіксацію); 

– методи: індивідуалізацію, аналіз, порівняння, оцінку та перевірку 
(фазу аналізу, зіставлення (порівняння), оцінку, бази даних та пошук; 
перевірку, політику врегулювання конфліктів); 

– перевірку та оцінку погрішностей вимірів (перевірку-візуалізацію; 
перевірку-обробку зображень, перевірку-процес індивідуалізації, оцінку 
погрішності виміру); 

– кваліфікаційне тестування; 
– вимоги замовника або справи; 
– початковий аналіз (проведення оцінки, технічна можливість, 

комплексну експертизу справи); 
– обробку предметів (отримання предметів для експертизи, обробку 

предметів для експертизи, загальні рекомендації щодо упакування, 
наклеювання етикетки (маркування), процес обробки/безперервність, 
зберігання, відправлення); 

– огляд справи; 
– представлення доказів (прозорість, баланс, використання 

термінології, пояснення процесу); 
– здоров’я та безпеку; 
– процеси візуалізації слідів пальців, 
а також визначає глосарій. 
Керівництво врегульовує проведення дактилоскопічної експертизи від 

моменту надходження об’єктів до лабораторії та узагальнює відповідні 
стандартні робочі процедури з описуванням детальних методів. 
Термінологія подана з урахуванням документів ENFSI, ILAC G 19, 
міжнародних стандартів систем управління якістю серії 9000 та 17000. 

У Керівництві наведено вимоги до персоналу, до його кваліфікації, 
підготовки та оцінки з подальшою постійною демонстрацією компетенції 
та кваліфікації. 

Відповідно до Керівництва обладнання для базової лабораторії 
повинно складатися з витяжного обладнання, печі з регульованою 
температурою та амінокислотних реагентів, шафи з контрольованою 
вологістю для цианокрилатів, певного діапазону джерел 
криміналістичного світла та фільтрів для перегляду (для очей і/або 
системи візуалізації), загального лабораторного обладнання (скляного 
посуду, вимірювального обладнання тощо). У лабораторії повинні бути: 

– адміністративна зона (ведення записів, оформлення звітів тощо), яка 
повинна бути фізично відділена від лабораторії; 
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– технічна зона (для розпакування предметів з метою попереднього 
обстеження), враховуючі такі ділянки технічної зони як стерильне 
середовище для ДНК; 

– волога зона; 
– спеціалізовані зони (для обладнання з вакуумного напилення 

металів, відсіки для огляду автомобілів тощо); 
– зона джерел експертного світла; 
– місця візуалізації слідів рук; 
– місце для зберігання об’єктів (закрите чи з обмеженим доступом); 
– місця для приготування реагентів, їх зберігання. 
Керівництвом декларується широкий спектр процесів візуалізації 

слідів рук. У додатку 1 надано коротку інформацію щодо правил 
послідовної обробки з процесів підготовки поверхні, візуалізації слідів 
рук, підсилення контрасту, охоплення зображення, зокрема, про 
використання: 

– процесів в порядку найменшої руйнівності, щоб максимізувати 
можливості для виявлення слідів пальців; 

– оптичних процесів на початку будь-якої послідовності обробки (і 
після кожного процесу в міру необхідності); 

– процесів, що не містять рідини, перед будь-якими процесами, що 
містять рідини; 

– органічних процесів на основі розчинників перед процесами на 
водній основі; 

– процесів на водній основі в кінці будь-якої послідовності. 
Наведено короткий опис наступних процесів візуалізації слідів: 
– оптичні процеси: кольорова фільтрація; флуоресцентне 

дослідження; інфрачервоне випромінювання; монохроматичне 
випромінювання; багатоспектральне зображення; ультрафіолетове 
випромінювання; візуальне дослідження; 

– хімічні/фізичні процеси: кислотні барвники; основний фіолетовий 
(Basic Violet 3); DFO; індандіон; підняття (Lifting); багатометалеве 
напилювання; нінгідрін; фізичний проявник; покращений фізичний 
проявник; порошки; порошкова суспензія; реагенти; розчинник чорний 3 
(Solvent Black 3); фарбувальні розчини цианокрилату; цианокрилат; 
вакуумне металеве напилювання. 

У Керівництві є посилання на Посібник з візуалізації слідів рук, в 
якому є детальна інформація щодо алгоритмів застосування методів їх 
виявлення [1]. 

У подальшому подається алгоритм дій після візуалізації слідів рук – 
проведення порівняльного дослідження методами аналізу виявленої 
інформації, проведення порівняння (співставлення), оцінка отриманих 
результатів та перевірка. Останній метод застосовується для перевірки 
отриманих результатів (сліпою перевіркою, перевіркою, критичною 
перевіркою) та детально описаний в літературі, на яку дається посилання 
[2]. Під час проведення експертизи можуть використовуватися бази даних 
дактилоскопічної інформації (AFIS). 
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Окремим розділом в Керівництві визначено представлення доказів, які 
повинні забезпечуватися чесністю, об’єктивністю та неупередженістю. 
Докази можуть бути надані суду в усній чи письмовій формі. Повинна бути 
представлена тільки інформація, що підтверджується проведеними 
експертизами. Подання доказів повинно чітко вказувати результати будь-
якої оцінки та інтерпретацію результатів експертизи. Письмові доповіді 
повинні включати всю відповідну інформацію чітким, структурованим і 
недвозначним чином, як того вимагає відповідний правовий процес. 

Експерт повинен мати можливість пояснити повний процес 
експертизи (візуалізація, обробка зображення та зіставлення (порівняння). 
Сюди входять механізми, за допомогою яких здійснюються процеси, огляд 
використовуваних процесів обробки зображень та підстави зіставлення 
(порівняння) відбитків пальців та процесів оцінки тощо. 

На сьогоднішній день в Україні не існує повнопрофільних 
дактилоскопічних лабораторій, що відповідали би положенням описаного 
Керівництва. Це стосується, перш за все, браку лабораторних приміщень, 
обладнання для виявлення слідів рук, якісних витратних матеріалів тощо. 

Понад 25-ти річний моніторинг діяльності, зокрема, в галузі збирання та 
дослідження слідової дактилоскопічної інформації, безпосередньої участі в цій 
діяльності, у т. ч. під час проходження служби в місцевому, регіональному та 
центральному підрозділах Експертної служби МВС України, розробки систем 
управління якістю експертних установ та проведення аудитів в якості 
позаштатного технічного експерта Національного агентства з акредитації 
України, дає підстави автору цієї доповіді рекомендувати підрозділам 
центральних апаратів МВС України, НПУ, СБУ, Міністерства охорони здоров’я 
України тощо, що здійснюють діяльність з оглядів місць подій та проведення 
експертних досліджень, за участю провідних профільних вищих навчальних 
закладів (наприклад, Національної академії внутрішніх справ України, Академії 
СБУ, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця тощо) 
розробити, якнайменше: 

– настанову (комплекс настанов, інструкцій, методик тощо) з огляду місць 
подій, що повинна носити міжвідомчий характер, відповідно до положень 
міжнародних стандартів ISO/IEC 17020, ISO 21043-2, кращих практичних 
керівництв, стандартних операційних процедур тощо з цих питань; 

– документи (типові) систем управління якістю відповідно до ISO/IEC 
17020, ISO/IEC 17025, ISO 21043; 

– загальну типову методику проведення судової експертизи 
відповідно до положень міжнародних стандартів ISO/IEC 17025, ISO 
21043-3, ISO 21043-4, ISO 21043-5, кращих практичних керівництв, 
стандартних операційних процедур тощо з цих питань; 

– норми оснащеності підрозділів з оглядів місць подій та проведення 
експертиз з урахуванням кращих практичних керівництв, стандартних 
операційних процедур тощо,  
що у загальному підсумку відповідали б сучасному стану справ із 
нормативного, методичного, ресурсного забезпечення діяльності із 
збирання та експертного дослідження слідової інформації. 
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ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА 
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ У СФЕРІ 

ПОСЯГАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА КАК ЕЛЕМЕНТ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА 
КОМЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

 
INFORMATION ABOUT THE PERSONALITY OF THE CRIMINAL 

AS AN ELEMENT OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF 
CRIMES IN THE FIELD OF COMMUNITIES TO COMMERCIAL 

SECRET 
 

Анотація. У доповіді, на підставі аналізу юридичної літератури та діючого 
кримінального законодавства, сформовані основні ознаки суб’єкта злочину у сфері 
посягання на комерційну таємницю, і, зокрема виокремлено категорії фізичних 
осіб, які найчастіше вчиняють незаконне збирання та використання відомостей, що 
становлять комерційну таємницю. Також встановлено, що суб’єктом даного 
злочину можуть бути і юридичні особи. 

Ключові слова: суб’єкт злочину, комерційна таємниця, криміналістична 
характеристика, комерційне шпигунство. 

 
Annotation. The report, based on an analysis of the legal literature and the criminal 

law, formed the main features of the subject of the crime in the field of encroachment on 
commercial secrets, and in particular highlighted the categories of individuals who most 
often commit the illegal collection and use of information constituting commercial 
secrets. It was also established that legal entities can be the subject of this crime. 
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Key words: subject of crime, commercial secrets, forensic characteristics, 
commercial espionage. 

 
Аннотація. В докладе, на основании анализа юридической литературы и 

действующего уголовного законодательства, сформированы основные признаки 
субъекта преступления в сфере посягательств на коммерческую тайну, и в 
частности выделены категории физических лиц, чаще всего совершающих 
незаконный сбор и использование сведений, составляющих коммерческую тайну. 
Также установлено, что субъектом данного преступления могут быть и 
юридические лица. 

Ключевые слова: субъект преступления, коммерческая тайна, 
криминалистическая характеристика, коммерческий шпионаж. 

 
Особу злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

злочинів відзначають багато вчених, зокрема: Анненков С. І., Андрушко 
П. П., Бажанов М. І., Дудоров О. О., Тацій В. А., Хавронюк М. І. та ін. 
Однак питання про те, які ознаки і властивості треба описувати, 
залишається відкритим. Тому іноді особу злочинця характеризують у 
кримінально-правовому, а частіше – кримінологічному аспекті, які є 
найбільш розробленими в науці [1, с. 422]. 

Необхідно зазначити, що суб’єктом злочину у сфері порушення 
комерційної таємниці не обов’язково має бути суб’єкт підприємницької 
діяльності. Як правило, такими суб’єктами є особи, які (або за допомогою 
яких) реалізують зовнішні загрози інформаційній безпеці підприємств – 
конкуренти, агенти конкурентів, особи, які не мають безпосереднього 
завдання конкурентів, злочинні елементи, партнери. 

Особливу категорію суб’єктів комерційного шпигунства становлять 
співробітники фірми (різновид внутрішніх загроз) – вони можуть діяти як 
за завданням, так і без завдання конкурентів. 

Наприклад, перший випадок у практиці Національної поліції України, 
коли доведено до кінця досудове розслідування кримінального провадження, 
розпочатого за ст. 232 Кримінального кодексу України (далі КК України). 

Було встановлено, що старший аналітик по консалтинговій інформації 
супермаркету «АТБ» з січня 2018 року розголошували конкурентам 
комерційну таємницю «АТБ». Зазначається, що він фотографував на 
телефон екран робочого комп’ютера і пересилав цю інформацію поштою 
представникам мережі супермаркетів «Варус». За це він отримував від них 
винагороду. Обвинувачений був звільнений від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з щирим каяттям, відшкодуванням збитків та 
невеликою тяжкістю злочину. Однак, така ситуація скоріше виключення з 
правил, адже зазвичай ті, хто розголосив комерційну чи конфіденційну 
таємницю відмовляються визнавати це, а належним чином зібрати докази 
і доказати розголошення буває досить складно. 

В Україні суб’єктом даного виду злочинів може бути лише фізична 
особа. Відповідно до ч.1 ст. 18 КК України суб’єктом злочину є фізична 
осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України 
може наставати кримінальна відповідальність [2]. 
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Однак, світовий досвід переконує в тому, що на підприємницькому 
шпигунстві спеціалізуються та заробляють чималі гроші навіть окремі 
юридичні особи, які використовують професійні, та, здебільшого, 
протиправні засоби отримання інформації. Цікавим є, наприклад, той 
факт, що в США з 1986 року легально існує «Спільнота спеціалістів з 
добування відомостей про конкурентів», яка спеціалізується на відшуканні 
важкодоступної інформації, що характеризує виробничі можливості та 
показники фірм, спосіб життя та схильності їхнього керівного складу 
(тобто, відомостей, які відносяться до комерційної таємниці відповідно до 
законодавства США), використовуючи як загальнодоступні, так і 
нелегальні засоби та способи [3, с. 2-3]. 

Проведені дослідження дали змогу виділити дві групи незаконного 
збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю, зокрема: 1) 
незаконне збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю, з 
метою вдосконалення виробничої і комерційної діяльності організації, що 
заволоділа конфіденційною інформацією (підвищення 
конкурентоздатності продукції і ефективності виробництва, вибір 
оптимальної стратегії збуту товарів і торгових переговорів тощо), з метою 
завдання збитків організації-конкуренту (протидії збуту продукції, 
порушення виробничих і торговельних зв’язків організації: зриву 
торговельних переговорів і угод; зниження інвестиційних можливостей, 
підготовки і розповсюдження дезінформаційних матеріалів ганебного 
характеру тощо); 2) незаконне збирання відомостей, що становлять 
комерційну таємницю, з метою дезорганізації роботи окремих суб’єктів 
господарювання – конкурентів і галузей економіки в цілому [4, с. 28]. 

З урахуванням того, що злочини, які належать до першої групи, 
вчиняються, переважно, у національному масштабі, збирання з метою 
використання або використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, в межах даної групи злочинів може здійснюватися такими 
суб’єктами: 1) представниками (агентами) вітчизняних фірм-конкурентів; 
2) представниками вітчизняних підприємств, які спеціалізуються на оцінці 
економічного стану суб’єктів господарської діяльності (зокрема, 
аудиторських, консалтингових компаній); 3) представниками вітчизняних 
охоронних організацій; 4) представниками служб безпеки вітчизняних 
підприємств, організацій, банків; 5) злочинними елементами, які 
спеціалізуються на незаконному збиранні і збуті відомостей, що 
становлять комерційну таємницю, тощо. 

Характеризуючи другу групу незаконного збирання відомостей, що 
становлять комерційну таємницю, необхідно зазначити, що з метою 
досягнення поставлених цілей застосовуються: 1) компрометування 
шляхом поширення завідомо неправдивих (а іноді і правдивих) 
відомостей, які порочать продукцію конкурента, керівників фірм і їх 
оточення; 2) добре сплановане цілеспрямоване дезінформування 
потенційних партнерів своїх конкурентів, у тому числі, з використанням 
можливостей міжнародної мережі Інтернет або агентів у засобах масової 
інформації, які публікують завідомо неправдиві відомості про факти, що 
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начебто викликають сумніви щодо якості виробів і продукції; 3) зрив 
крупних контрактів шляхом обнародування правдивих або завідомо 
неправдивих відомостей про злочинні діяння конкурентів; 4) порушення 
виробничих і торговельних зв’язків шляхом компрометування 
контрагентів, їхньої економічної і ділової надійності [4, с. 25-31]. 

Враховуючи, що злочини даної групи вчинюються переважно у 
транснаціональному масштабі і у низці випадків вказані дії конкурентів з 
числа іноземних суб’єктів виходять за межі приватної ініціативи окремих 
фірм і здійснюються у межах спеціально розроблених державних програм 
«підвищення конкурентноздатності», «збільшення обсягу експорту 
продукції» тощо, суб’єктами їх вчинення є: 1) представники (агенти) 
іноземних розвідувальних організацій; 2) представники іноземних 
державних підприємств; 3) представники іноземних установ і банків; 4) 
представники приватних іноземних фірм: а) спеціально створених 
зарубіжними спецслужбами з метою збирання розвідувальної інформації; 
б) незалежних фірм, які виконують договори з розвідувальними й іншими 
державними відомствами на предмет виявлення і добування 
конфіденційної інформації економічного характеру; в) міжнародних фірм, 
створених з метою недобросовісної конкуренції. 

Необхідно зауважити, що оскільки розголошення комерційної таємниці є 
одним із способів використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, і всі випадки незаконного умисного розголошення комерційної 
таємниці, крім тих, що передбачені статтею 232 КК України, необхідно 
вважати її використанням, коло суб’єктів незаконного розголошення такого 
роду відомостей обмежується особами, яким дана інформація відома у зв’язку 
з професійною або службовою діяльністю [5, с. 50-58]. 

Отже, можна виділити декілька груп осіб (суб’єктів), які займаються 
незаконним збиранням і використанням інформації, що становить 
комерційну таємницю: 1) «ображені» співробітники; 2) агенти вітчизняних 
та іноземних суб’єктів господарської діяльності, які діють за завданням 
конкурентів; 3) агенти спецслужб, «запроваджені» на фірму у якості 
рядових співробітників; 4) контрагенти, представники інших суб’єктів 
господарської діяльності, які ознайомлені з відомостями, що складають 
комерційну таємницю даного підприємства, внаслідок існування 
договірних відносин між компаніями; 5) працівники, які займаються 
збиранням інформації для себе (про всяк випадок); 6) особи, наділені 
владними повноваженнями з витребування і (або) використання 
відомостей, що становлять комерційну таємницю (судді, співробітники 
Національної поліції України, Служби безпеки України, прокуратури, 
митниці та інші). 

О огляду на проведене дослідження, можна зробити висновок, що 
трактування «особа злочинця» у сфері порушення комерційної таємниці 
вітчизняними науковцями та законодавством України зводиться до 
розуміння фізичної особи, яка наділена ознаками суб’єкта злочину, а саме: 
осудність, досягнення відповідного віку, наявність статусу фізичної особи. 
Однак, як свідчить проведений аналіз дослідження суб’єктом незаконного 
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збирання і використання інформації, що становить комерційну таємницю 
можуть бути і юридичні особи. 
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Анотація. Основною проблемою при призначенні та проведенні судової 
економічної експертизи є необхідність розмежовування поняття збитків з 
юридичної та економічної точки зору, оскільки при призначенні експертизи 
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матеріальних збитків у їх юридичному розумінні, що виходить за межі компетенції 
судового експерта-економіста. 

Ключові слова: втрата активів, господарські операції, документальне 
підтвердження, збиток, економічна експертиза, судовий експерт-економіст, 
юридичне тлумачення збитків. 

 
Annotation. The main problem in the appointment and conduct of forensic 

economic expertise is the need to differentiate the concept of losses from a legal and 
economic point of view, because when the examination bodies and the court often ask 
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questions about the determination of material losses in their legal sense, which is beyond 
the competence of the judicial expert- economist. 
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Аннотация. Основной проблемой при назначении и проведении судебной 

экономической экспертизы является необходимость разграничения понятия 
убытков с юридической и экономической точки зрения, поскольку при назначении 
экспертизы органами следствия и суда достаточно часто задаваемые вопросы об 
определении материального ущерба в их юридическом смысле, что выходит за 
пределы компетенции судебного эксперта- экономиста. 

Ключевые слова: потеря активов, хозяйственные операции, документальное 
подтверждение, ущерб, экономическая экспертиза, судебный эксперт-экономист, 
юридическое толкование убытков. 

 
Необхідність проведення судової економічної експертизи виникає при 

наявності потреби органами досудового розслідування виявлення 
реального фінансового стану підприємств, наявності правопорушень в 
економічній сфері, недоліків в процесі ведення бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності, не виконання договірних відносин, ухилення 
суб’єктів господарювання від сплати податків, дослідження причин 
виникнення кредиторської або дебіторської заборгованості та інше.  

У процесі проведення економічної експертизи, аналізується 
виробнича і фінансово-економічна діяльність підприємств різних форм 
власності, які понесли збитки, втрати, виявлення привласнення товарно-
матеріальних цінностей та ін. 

Висновки експертів є ключовим доказом в кримінальному 
провадженні при розкритті економічних злочинів на підставі яких слідчий, 
прокурор, слідчий суддя, суд встановлюють наявність чи відсутність 
фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та 
підлягають доказуванню.  

Досить актуальним та проблемним питанням при призначенні та 
проведенні економічної експертизи є документальне підтвердження 
збитків. Необхідність визначення розміру матеріальних збитків є однією із 
підстав для проведення судової економічної експертизи. Так, відповідно 
до статті 242 Кримінального процесуального кодексу: «…2. Слідчий або 
прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для 
проведення експертизи щодо…6) визначення розміру матеріальних 
збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної 
кримінальним правопорушенням…» [ 1 ]. 

Основною проблемою при призначенні економічної експертизи є те, 
що органами слідства та суду ставляться питання про визначення 
матеріальних збитків у їх юридичному розумінні. Дана проблема 
пов’язана із розмежуванням поняття збитків з економічної та юридичної 
точки зору. Як зазначила в своїй праці А. Чередниченко: «…Там, де 
йдеться про збитки, експерти-економісти можуть проводити дослідження 
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тільки стосовно економічної природи збитків, оскільки економічний і 
юридичний зміст категорії «збитки» суттєво відрізняються...» [ 4, с. 88 ]. 

В юриспруденції та економіці по різному тлумачиться поняття збитку. 
Юридичне тлумачення збитків полягає у визначенні підстав їх 
виникнення, які відображаються у протиправних діях посадових осіб, які 
призвели до виникнення збитків. В економічному розумінні збитки 
полягають у втратах, які призвели до зменшення майна суб’єкта 
господарювання або до зміни його структури, незалежно від того, з яких 
причин вони виникли. Вирішуючи питання щодо визначення збитків, 
експерт досліджує лише їх економічну сторону, тобто розмір втрат, 
нанесених потерпілій особі (особам), незалежно від причин їх виникнення. 
При дослідженні збитків, судові експерти-економісти керуються 
визначенням поняття збитків, яке наведено в Порядку взаємодії органів 
державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, 
внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого наказом 
Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Генеральною 
прокуратурою України від 19.10.2006 №346/1025/685/53, в якому поняття 
матеріальних збитків представлено в такій редакції [ 2 ]: «…Матеріальна 
шкода (збитки) – втрата активів чи недоотримання належних доходів 
об’єктом контролю та/або державою, що сталися внаслідок порушення 
законодавства об’єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його 
посадових (службових) осіб…». 

В свою чергу, надання оцінки посадових осіб, правомірності їх дій, 
правова оцінка договорів при здійсненні тих чи інших господарських 
операцій, виходить за межі компетенції судових експертів-економістів. Як 
зазначає А. Чередніченко: «…діяльність судового експерта, межі його 
компетенції, в тому числі й експерта-економіста, чітко врегульовані 
процесуальним законодавством. Проводячи дослідження, експерти-
економісти повинні діяти відповідно до чинного законодавства, що 
регулює судово-експертну діяльність, та у межах своєї компетенції, 
сповідуючи принципи судово-експертної діяльності…» [ 4, с. 88-89]. 

Враховуючи наведене вище, до питань щодо підтвердження суми 
завданих збитків, на які мають право, відповідно до своєї компетенції 
відповідати судові експерти-економісти відносяться такі, як: 
документальне підтвердження втрачених активів, зменшення активів, 
зміни структури активів, документальне підтвердження недоотриманих 
доходів, які визначаються за даними відображеними в документах 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Експерти-економісти в 
межах своєї компетенції проводять дослідження та надають висновки 
тільки на підставі документів, що підтверджують господарські операції, 
зокрема ті, що призвели до виникнення збитків.  

Також варто зауважити, що оскільки проведення ревізійних дій 
(визначення експертом будь-яких економічних показників без 
попереднього проведення документальних перевірок) не належить до 
завдань економічної експертизи, то експерти-економісти можуть у межах 
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своєї компетенції вирішувати питання щодо документального 
підтвердження розміру збитків, які були виведені ревізорами в акті 
перевірки або аудиторами в аудиторському висновку.  
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛІДІВ 

ЗАСТОСУВАННЯ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ НА МІСЦІ 
КРИМІНАЛЬНОГО ВИБУХУ 

 
CRIMINAL CHARACTERISTICS OF TRACES OF EXPLOSION 

DEVICES AT THE PLACE OF CRIMINAL EXPLOSION 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕДОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ НА МЕСТЕ 

КРИМИНАЛЬНОГО ВЗРЫВА 
 
Анотація. Висвітлено проблемні питання виявлення та вилучення слідів 

застосування вибухових пристроїв на місці вибуху. Дана характеристика основних 
частин вибухового пристрою. Проаналізовано фактори вибуху та їх вражаючі 
властивості. Визначено категорії слідів. Вказані сліди, які характеризують певні 
умови: виготовлення вибухового пристрою, підготовка вибухового пристрою до 
вибуху, дослідження залишків вибухового пристрою після вибуху. 

Ключові слова: вибух, вибухові пристрої, сліди вибуху, корпус вибухового 
пристрою, вражаючі елементи вибухового пристрою, вражаючі фактори вибуху 
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Annotation. Illuminated problematic issues of identification and separation of traces 
of the use of explosive devices at the blast site. The characteristic of main parts of an 
explosive device. Analyzed the factors of the explosion and their amazing properties. 
Defined categories of marks. These traces, which is characterized by certain conditions: 
the manufacture of an explosive device, making the bomb before the explosion, the study 
of remnants of an explosive device following the explosion.  

Key words: blast, explosive devices, traces of the explosion, the casing of the 
explosive device, the shrapnel elements of an explosive device, damaging factors of the 
explosion. 

 
Аннотация. Освещены проблемные вопросы выявления и изъятия следов 

применения взрывных устройств на месте взрыва. Дана характеристика основных 
частей взрывного устройства. Проанализированы факторы взрыва и их 
поражающие свойства. Определены категории следов. Указанные следы, которые 
характеризуют определенные условия: изготовление взрывного устройства, 
подготовка взрывного устройства к взрыву, исследование остатков взрывного 
устройства после взрыва.  

Ключевые слова: взрыв, взрывные устройства, следы взрыва, корпус 
взрывного устройства, поражающие элементы взрывного устройства, поражающие 
факторы взрыва. 

 
Практика показує, що розслідування кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв, викликає певні 
труднощі, які полягають у збереженні слідової картини після вибуху, 
своєчасності проведення огляду місця події, виявленні та вилученні слідів 
вибуху.  

Застосуванням вибухових пристроїв та вибухових речовин, набуває 
все більшого розмаху, поширюється кримінальний професіоналізм, 
жорстокість злочинних проявів. Водночас, кримінальні правопорушення 
цієї категорії є найбільш зухвалими і небезпечними, викликають 
напруженість та негативний резонанс у суспільстві, страх людей за своє 
життя та життя рідних і близьких. 

За своєю сутністю та природою будь-яка подія в матеріальному світі 
пов’язана з певними змінами у навколишньому середовищі. За характером 
таких змін можна судити про подію, яка відбулася та її особливості.  

Так, в процесі вибуху вибухового пристрою знищуються багато 
прямих і непрямих доказів (гинуть свідки, повністю або частково 
руйнується вибуховий пристрій, ознаки вибуху знищуються пожежею і т. 
д.). Крім того, обмеженість кола осіб, які мають доступ до вибухових 
пристроїв і вибухових речовин, а також сувора міра покарання за злочини 
з їх використанням змушують правопорушника заздалегідь продумувати 
свої дії, щоб не залишити слідів. Специфічність дії вибухових речовин і 
вибухових пристроїв полегшує злочинцю дану задачу. У багатьох 
випадках він додатково приховує сліди вибуху. 

У таких випадках основними доказами, які свідчать про використаний 
вибуховий пристрій чи обставини його застосування, зазвичай є залишки 
самого вибухового пристрою і сліди відображені на предметах 
навколишньої обстановки місця вибуху. 
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На нашу думку, сліди застосування вибухових пристроїв, які можуть 
бути використані в процесі розслідування кримінальних проваджень, 
відносно часу їх утворення, можна поділити на три групи: 

- сліди, утворені при виготовленні вибухових пристроїв 
(технологічні); 

- сліди, утворені при підготовці вибуху; 
- сліди, які утворились під час вибуху вибухового пристрою. 
Причому слід підкреслити, що ретельного вивчення і докладного 

опису вимагають ознаки, що відносяться до принципу дії вибухового 
пристрою, його конструктивні особливості, матеріали, з яких виготовлено 
уражаючі елементи [1, с. 27-28]. 

До слідів, утворених при виготовленні вибухового пристрою 
відносяться: сліди виготовлення корпусу вибухового пристрою; заряду 
вибухової речовини; засобу підриву; підривача і допоміжних елементів. 

Досить часто корпус вибухового пристрою являє собою осколкову 
оболонку (понад 50% випадків), тому до поверхні корпусу можуть 
додатково кріпитися гвинти, гайки, шурупи, шматки нарубаного дроту. 
Уражаючі елементи кріпляться до корпусу липкою або ізоляційною 
стрічкою, клеєм та іншими фіксуючими матеріалами. На шматках дроту 
залишаються сліди ріжучого інструменту. Гайки, шурупи і гвинти можуть 
мати специфічне призначення, що вказує на професійну орієнтацію 
виробника. Липка (ізоляційна) стрічка досить надійно і надовго фіксує 
сліди рук, біологічні і запахові сліди [ 2, с. 135]. 

В якості заряду злочинці використовують штатні вибухові речовини 
(в тому числі мисливські порохи) і саморобні вибухові речовини. Вибухові 
речовини промислового виготовлення мають достатньо вузьку сферу 
використання. У промисловості застосовують широку номенклатуру 
вибухових речовин, але орієнтовану на виконання досить вузьких завдань. 

Більш ніж в 90 % випадків виготовлення саморобних вибухових 
пристроїв використовуються промислові засоби підриву. Це пояснюється 
досить складною і небезпечною технологією їх виробництва. Виняток 
становлять запалювачі порохових зарядів на основі освітлювальних 
електричних лампочок з напругою від 1,5 до 12 В. 

Детонатори, які мають широку номенклатуру, являють (особливо в 
промисловості) досить конкретну специфіку застосування (задані 
уповільнення, перешкодозахищеність і т. д.). При виготовленні 
запалювальних трубок на гільзах детонаторів залишаються сліди обтиску 
(трасологічні сліди). Іноді замість слідів обтиску від інструменту 
виявляються сліди зубів людини. 

Широкий спектр застосовуваних саморобних підривачів обумовлює 
достатньо велике різноманіття слідів, пов’язаних з їх виготовленням. 
Якщо при виготовленні підривача використовувались остаточно зібрані 
елементи промислового виготовлення (сотові телефони, пейджери, 
системи охоронної сигналізації, радіокеровані іграшки, тощо), то 
встановлення їх виду, форми, розмірів, місця і дати виготовлення може 
вказати напрям пошуку злочинця. 
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Щодо слідів транспортування вибухового пристрою, то слід 
зазначити, що ця група слідів пов’язана з виходом правопорушника до 
об’єкту мінування і його відходом. Тут можливо виявлення слідів 
транспортних засобів і взуття. Якщо встановлений факт проникнення 
злочинця на об’єкт мінування, то на цьому місці можливо також виявлення 
слідів рук, одягу, знарядь злому (статичних і динамічних), забутих речей. 
Сліди, що вказують на послідовність дій і напрямок відходу від об’єкта 
мінування, дають додаткову інформацію про характер підготовки та 
організації злочину. Вони дозволяють встановити кількість 
правопорушників які підготували вибух, отримати орієнтовні дані про їх 
одяг, зріст, особливості ходи і т. д. Досить часто перед встановленням 
вибухового пристрою злочинець таємно спостерігає за об’єктом, 
залишаючи при цьому додаткові сліди на місці спостереження – 
недопалки, згорілі сірники, жувальну гумку та ін.  

Сліди, утворені при встановленні вибухового пристрою на об’єкті 
мінування, головним чином пов’язані з розміщенням (кріпленням) 
вибухового пристрою і його маскуванням. При цьому можливе виявлення 
слідів рук, взуття, одягу, а також слідів перекусу інструментами частин, 
які раніше становили єдине ціле (липка стрічка, шпагат, дроти). 
Трапляються випадки виявлення об’єктів, які вказують на засоби доставки 
і маскування вибухового пристрою (сумки, пакети, коробки, пакунки, 
шматки паперу і т. д.). На місці встановлення вибухового пристрою 
можуть бути вилучені запахові сліди, в тому числі з об’єктами-носіями.  

Досить інформативними з криміналістичної точки зору є сліди вибуху 
штатного вибухового пристрою (стандартних боєприпасів) з металевим 
корпусом. Ці сліди певною мірою обумовлюють ознаки прояву вибуху, 
його природу і конструкцію конкретного вибухового пристрою. 

На думку більшості науковців, що займаються даною проблематикою, 
власне ознаки вибуху включають в себе сліди, характерні для: бризантної, 
фугасної, термічної і осколкової дії.  

Бризантна дія визначається взаємодією детонаційної хвилі, продуктів 
детонації і ударної хвилі. Основними її ознаками на місці події є локальні 
деформації, руйнування у вигляді вм’ятин, воронок, ерозійних зон, 
відколів на високоміцних елементах з металу, залізобетону, цегли і т. п., а 
також локальні області повних руйнувань на маломістких об’єктах з 
дерева, скла, полімерних матеріалів і їм подібних [ 3, с. 26]. 

Фугасний вплив проявляється в набагато більшому просторі від 
центру вибуху і обумовлюється здатністю ударної хвилі (а на невеликих 
відстанях і розширенням стиснутих газів) здійснювати зміни 
навколишньої обстановки, окремих її об’єктів. До слідів вибуху фугасної 
дії відносяться: вирва в ґрунті та інших матеріалах, ураження людей, 
переміщення предметів навколишнього оточення, руйнування, 
пошкодження і формозмінення окремих елементів в зоні дії вибуху [ 3, с. 
27]. 

Термічна дія вибуху на навколишні об’єкти, здійснюється сильно 
нагрітими продуктами (температура близько 2500 С0), які швидко 
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поширюються в результаті хімічного перетворення вибухової речовини. Її 
відмітною ознакою на місці події є наявність слідів окопчення і 
оплавлення, які в деяких випадках можуть бути знищені пожежею, що 
виникла після вибуху.  

Виникнення пожежі в переважній більшості випадків характерне для 
вибуху газових, паро – і пилоповітряних реагуючих сумішей, що 
відрізняються неоднорідністю за своїм хімічним складом, та призводять 
до догорання частини непрореагувавшого пального після вибуху і тим 
самим забезпечує загоряння окремих об’єктів матеріального оточення. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене можна стверджувати, що 
найважливішими джерелами інформації про подію злочину, пов’язаного із 
застосуванням вибухового пристрою являються: сліди транспортування і 
встановлення вибухового пристрою; ознаки вибухового руйнування 
оболонки, пошкодження інших елементів вибухового пристрою і ступінь 
їх прояву (характерні розміри і форма осколків, дальність розльоту 
осколків, сліди вибухового навантаження на осколках, деформація 
осколків в результаті удару); частинки заряду вибухової речовини які не 
прореагували, а також продукти вибуху на оболонці вибухового пристрою 
і предметах навколишньої обстановки.  

Ми також вважаємо, що важлива роль полягає в необхідності 
проведення професійно організованого, якісного огляду місця 
кримінального вибуху, який обов’язково повинен проводитись із 
залученням фахівців вибухотехніків, криміналістів, хіміків, а за 
необхідності і інших фахівців експертних підрозділів, міністерств та 
відомств. 
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TAX AMNESTY AND ITS POSSIBLE CONSEQUENCES FOR 

TAXPAYERS 
 

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

 
Анотація. Податкові амністії в загальному розумінні є інструментом 

стимулювання економічної активності в країні їх проведення, легалізації 
незадекларованих доходів та створення більш сприятливих умов для інвестування 
капіталів в економіку. В Україні вже були спроби реалізувати механізм податкової 
амністії щодо доходів фізичних осіб, однак досі невдалі. На даний момент для 
розгляду Верховній Раді подано Законопроект №1232 від 02.09.2019, в якому 
йдеться про проведення податкової амністії щодо доходів фізичних осіб, що 
підлягали декларуванню, та не задекларовані. Дана амністія планується до 
впровадження в пакеті з BEPS і ратифікацією угоди про автоматичний обмін 
податковою інформацією. Аналізу умов податкової амністії та можливих 
проблемних ситуацій у зв’язку з її реалізації присвячене дане дослідження. 

Ключові слова: Податкова амністія, декларування доходів фізичних осіб, 
податкові перевірки спеціальних декларацій. 

 
Аnnotation. Tax amnesties are, in a general sense, a tool for stimulating economic 

activity in their country of origin, legalizing undeclared income and creating more 
favorable conditions for investing capital in the economy. Attempts have been made in 
Ukraine to implement a mechanism for tax amnesty on personal income, but so far have 
failed. At present, for the consideration of the Verkhovna Rada, the Bill №1232 of 
02.09.2019, which deals with the tax amnesty on the income of individuals subject to 
declaration, has not been declared. This amnesty is planned for implementation in the 
BEPS package and ratification of the agreement on automatic exchange of tax 
information. This subject is devoted to the analysis of the conditions of tax amnesty and 
possible problem situations in connection with its implementation. 

Key words: tax amnesty, declaring personal income, tax audits of special returns 
 
Аннотация. Налоговые амнистии в общем понимании являются 

инструментом стимулирования экономической активности в стране их 
проведения, легализации незадекларированных доходов и создания более 
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благоприятных условий для инвестирования капиталов в экономику. В Украине 
уже были попытки реализовать механизм налоговой амнистии по доходам 
физических лиц, однако до сих пор неудачные. На данный момент для 
рассмотрения Верховной Раде подано Законопроект №1232 от 02.09.2019, в 
котором говорится о проведении налоговой амнистии в отношении доходов 
физических лиц, подлежащих декларированию, но не задекларированы. Данная 
амнистия планируется к внедрению в пакете с BEPS и ратификацией соглашения 
об автоматическом обмене налоговой информацией. Анализу условий налоговой 
амнистии и возможных проблемных ситуаций в связи с ее реализации посвящено 
данное исследование. 

Ключевые слова: налоговая амнистия, декларирования доходов физических 
лиц, налоговые проверки специальных деклараций 

 
За своєю сутністю податкова амністія, або як ще її називають – «економічна 

амністія» або «амністія капіталів», є можливістю для громадян сплатити 
податки з доходів, з яких раніше такі податки не сплачувались, і вже сплили 
встановлені законодавством терміни платежів. В цьому випадку, платник 
податків заповнює так звану нульову декларацію. 

Метою Проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей застосування спеціального декларування за 
порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що 
мали місце до 31 грудня 2018 року» (далі – Законопроект №1232) є 
встановлення ефективного механізму для зменшення рівня тіньових 
доходів громадян та відтоку капіталу за кордон. Законопроектом №1232 
вносяться зміни у Розділ XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України. 

Механізм податкової амністії передбачає здійснення на добровільній 
основі громадянами України, нерезидентами та особами без громадянства, 
що отримували оподатковувані доходи в Україні, спеціального 
декларування, що визначається як режим звільнення платників податків 
від юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства 
та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи, що мали місце впродовж будь-якого періоду до 
31.12.2018 включно, за умови подальшої сплати податкових зобов’язань. 

Це означає, що фізичні особи (далі – Декларанти або Суб’єкти 
декларування), що мають незадекларовані доходи, які підлягають 
оподаткуванню в Україні, отримають можливість їх легалізувати, 
сплативши при цьому з таких доходів податок за зниженою ставкою. При 
цьому непрямі методи контролю для перевірки правильності і повноти 
декларування Закопроектом №1232 не передбачені. Податкова служба має 
право перевіряти спеціальні декларації, але в дуже стислий срок після 
закінчення декларування, після чого таке право втрачає. Способом 
підтвердження правомірності декларування фізичною особою є надання 
первинних документів, що підтверджують отримання такого доходу (що 
часто є неможливим). Вся ця сукупність факторів свідчить про ризики 
корумпованості та ручного режиму спеціального декларування. 
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Об’єктами оподаткування, на які поширюється спеціальне 
декларування, є відображені у спеціальній декларації доходи, що не були 
задекларовані у податковій декларації всупереч вимогам законодавства, в 
попередні звітні періоди до 31.12.2018 включно, або активи, що були 
набуті за рахунок таких доходів в тому числі: 

А. Валютні цінності, належні Декларанту. Для них: 
– базою оподаткування є грошова вартість відповідного об’єкта. У 

випадку, якщо така грошова вартість визначена у іноземній валюті, 
вартість таких валютних цінностей перераховується у гривні за офіційним 
курсом НБУ на 01.01.2020 р; 

– ставка оподаткування – 5% бази оподаткування дотриманні 
декларантом Умови*; 

– ставка оподаткування 10% бази оподаткування при не дотриманні 
декларантом Умови*; 

Умова *: Декларант зобов’язаний щодо активів, визначених в 
підпункті “а” пункту 3 цього підрозділу Кодексу перед поданням 
спеціальної декларації розмістити валютні цінності на рахунках у 
банківських або інших фінансових установах України. Такі валютні 
цінності повинні зберігатись на вказаному банківському рахунку 
безперервно не менше 365 календарних днів, що слідують за останнім 
днем терміну, встановленого цим підрозділом для подання спеціальної 
декларації. Зазначені валютні цінності можуть бути списані із вказаних 
рахунків достроково за ініціативою декларанта виключно в цілях 
здійснення інвестицій у будь-якій формі у будь-який об’єкт інвестування, 
розташований (зареєстрований) на території України, відповідно до 
Закону України “Про інвестиційну діяльність” 

Б. Рухоме та нерухоме майно, цінні папери, частки (паї) у майні 
юридичних осіб, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти 
інтелектуальної власності та/або фінансові інструменти, належні 
декларанту 

– базою оподаткування є вартість відповідного об’єкта, за якою він був 
набутий декларантом згідно з документами, що засвідчують факт набуття 
чи отримання такого об’єкта; 

– ставка оподаткування – 5% бази оподаткування; 
– ставка оподаткування для облігацій внутрішньої державної позики, 

розміщених центральним органом виконавчої влади – 2,5% бази 
оподаткування. 

В. Інші активи, майно, майнові права, які належні декларанту, або 
стосовно яких декларант може прямо або опосередковано, в тому 
числі через інших юридичних та/або фізичних осіб, вчиняти дії, 
тотожні за змістом праву розпорядження, або з яких отримує чи має 
право отримувати доходи 

– базою оподаткування є вартість відповідного об’єкта, за якою він був 
набутий декларантом згідно з документами, що засвідчують факт набуття 
чи отримання такого об’єкта; 

– ставка оподаткування – 5% бази оподаткування; 
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У випадку відсутності документів, що підтверджують вартість 
придбання відповідного об’єкта декларування, зазначеного в пунктах Б і 
В, базою оподаткування є: 

– ринкова вартість майна та інших активів станом на 01.01.2020р., що 
визначається на підставі оцінки; 

– для цінних паперів, що допущені до біржових торгів, – біржова 
вартість станом на 01.01.2020р.; 

– для цінних паперів, що не допущені до біржових торгів, та корпоративних 
прав – ринкова вартість, що визначається на підставі оцінки. 

Враховуючи об’єктивно значні розбіжності між вартістю набуття активів 
та їх ринковою вартістю станом на 01.10.2020р., визначений Законопроектом 
№1232 порядок визначення бази оподаткування містить ознаки податкової 
дискримінації. За умови прийняття Законопроекту в аналізованій редакції, такі 
підходи до визначення бази оподаткування при спеціальному декларуванні 
доходів фізичними особами стануть підставою виникнення для спорів. 

Не можуть бути легалізовані через спеціальну декларацію, в тому 
числі, доходи, майно, інші активи, одержані (набуті) декларантом 
внаслідок вчинення будь-якого злочину, крім: 

– злочинів щодо умисного ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів), 

– злочинів щодо умисного ухилення від сплати ЄСВ та страхових 
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

Дана норма також є дуже спірною, оскільки якщо вчинення злочину 
не доведене, то відповідно майно не можна визнати набутим через 
вчинення злочину. Таким чином, норма є некоректною і навряд чи може 
на приктиці використовуватись ефективно. 

Щодо процедур спеціального декларування – як громадянину 
користатись правом на податкову амністію? Особа, яка має намір 
скористатись спеціальним декларуванням, подає до контролюючого 
органу спеціальну (одноразову) декларацію у строк до 31.03.2020. Отже 
всього 3 місяці – з 01.01.2020 по 31.03.2020 є у фізичних осіб, щоб 
скористатись правом на податкову амністію. 

Окрема норма для службовців державних установ. Особа, що 
займає або займала посади, яким відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» або іншого закону, забороняється займатися іншою 
оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю, зазначає в спеціальній декларації дати 
отримання та (або) дати виникнення права на отримання відповідних 
доходів, майна, інших активів. 

Очевидно, мається на увазі, що ця дата має бути більш ранньою, ніж 
призначення на посаду, яка вимагає декларування відповідно до Закону 
України «Про запобігання корупції». Що при цьому має мотивуватиме 
декларувати і які нові механізми для виявлення незадекларованих доходів 
в подальшому? Нових, більш ефективних механізмів виявлення 
незадекларованих доходів Законопроект не передбачає. 
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Важливим є те, що в спеціальній декларації не передбачено розкриття 
інформації про джерела походження чи набуття об`єктів декларування. 

Що дає фізичній особі спеціальне декларування? Виконання 
декларантом зобов’язань щодо сплати суми узгодженого податкового 
зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за вказаними вище 
ставками звільняє об’єкти оподаткування, задекларовані декларантом у 
спеціальній декларації, від оподаткування. 

Для тих, хто не подав спеціальну декларацію. Фізичні особи, що не 
скористалися спеціальним декларуванням, вважаються такими, що 
підтвердили станом на 01.01.2020 незадекларовані доходи відповідних 
попередніх податкових періодів на загальну суму 300000 грн. Такі доходи 
вважаються амністованими без будь-яких додаткових умов. Сплата 
податків за такими доходами не вимагається. Податкова перевірка щодо 
джерел отримання Декларантом таких доходів не проводиться. 

Порядок податкових перевірок спеціальних деларацій. 
Контролюючий орган має право проводити документальну позапланову 
невиїзну перевірку сум податкових зобов’язань декларанта, визначених у 
спеціальній декларації не пізніше 180 календарних днів з дня, що настає за 
останнім днем строку подання. Отже, всього півроку має контролюючий 
орган для перевірки, інакше – спеціальна декларація буде вважатись 
узгодженою. Дана норма має яскраво виражений ризик скоєння 
корупційних дій відносно окремих платників. На нашу думку, такі 
перевірки мають бути суцільними і не обмеженими або не так жорстко 
обмеженими у часі. 

Декларант зобов’язаний надавати на запит контролюючого органу 
засвідчені належним чином документи та копії документів, що 
підтверджують відомості про об’єкт оподаткування. Якщо декларант не 
надає до контролюючого органу документи, що вартість об’єктів 
декларування, або без поважних причин повторно не з’являється на 
письмове запрошення контролюючого органу – відомості, зазначені в 
спеціальній декларації, щодо яких направлявся запит або запрошення 
контролюючого органу, вважаються недостовірною інформацією. 

Отже, амністованими можуть бути тільки документально 
підтверджені доходи (що часто неможливо) або ті, які не потрапили під 
поаткову перевцрку протягом 180 днів з останньої дати декларування. 

Висновки. Даним дослідженням пропонованого механізму податкової 
амністії звертаємо увагу на наступні ризики щодо виникнення судових 
спорів та корупційних дій з боку контролюючого органу: 

– дозволена альтернатива у виборі бази оподаткування об’єктів 
декларування: або по вартості набуття або по ринковій вартості станом на 
01.01.2020: дані вартості можуть мати суттєві розбіжності; 

– заборона на декларування доходів, отриманих злочинним шляхом 
без доведення факту скоєння самого злочину; 

– надто стислі терміни перевірки контролюючим органом спеціальних 
декларацій, по закінченню яких всі не перевірені декларації будуть 
вважатись узгодженими; 



471 

– вимога підтверджувати первинними документами на запит 
контролюючого органу походження об’єкта декларування, а за відсутності 
первинних документів задекларована сума не буде узгоджена. 
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У доктрині кримінального процесуального права визначено наступне 

поняття ексгумації, зокрема – це дія, що полягає у вийманні трупа з 
відомого місця поховання в землі чи в іншому місці з метою його судово-
медичного дослідження, а також у тих випадках, коли первинне судово-
медичне дослідження цього трупа було проведене неповно або виникли 
нові серйозні обставини для перевірки обставин кримінального 
правопорушення шляхом дослідження раніше похованого трупа [1].  

Порядок проведення ексгумації визначається положеннями статті 239 
Кримінального процесуального кодексу України, а саме ексгумація трупа 
здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови 
покладається на службових осіб органів місцевого самоврядування. Труп 
виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта 
та оглядається з додержанням правил статті 238 кодексу. Після 
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проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в 
тому самому місці з приведенням могили в попередній стан. Під час 
ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки 
тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних 
досліджень. У разі необхідності труп може бути доставлений до 
відповідного експертного закладу для проведення експертизи. Під час 
ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають 
значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Про 
проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол, у якому 
зазначається все, що було виявлено, у тій послідовності, в якій це 
відбувалося, і в тому вигляді, у якому спостерігалося під час проведення 
слідчої (розшукової) дії. Якщо при ексгумації вилучалися речі та об’єкти 
для досліджень, про це зазначається в протоколі. До протоколу додаються 
матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і 
схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки [2]. 

Дискусійним є питання неузгодженості проведення процедури 
ексгумації з певними нормами приватного права, зокрема відповідно до 
статті 298 Цивільного кодексу України: кожен зобов’язаний шанобливо 
ставитися до тіла людини, яка померла, кожен зобов’язаний шанобливо 
ставитися до місця поховання людини [3].  

Право на повагу до приватного й сімейного життя, гарантоване 
статтею 8 Конвенції прав людини і основоположних свобод, поширюється 
й на випадки залишення в спокої тіла людини, яка померла. У випадках 
ексгумації трупів, на думку ЄСПЛ (рішення у справі «Сольська і Рибицька 
проти Польщі», заява №30491/17), необхідно відшукувати механізми 
поєднання публічних інтересів держави з правами близьких і родичі 
Питання ексгумації постало у зв’язку з розслідуванням обставин 
авіакатастрофи під Смоленськом 2010 року, коли загинули 8 членів 
екіпажу і 88 пасажирів, зокрема й президент Польщі Лех Качинський. 
Через 6 років влада вирішила, що останки допоможуть установити 
причину аварії, у тому числі зрозуміти, чи був вибух на борту. 
Процесуальна дія була проведена попри те, що Єва Сольська та Єва 
Рибицька виступили проти ексгумації останків їхніх чоловіків. Однак у 
жінок не було можливості якось уплинути на рішення про ексгумацію. 
Утім, вони звернулися до ЄСПЛ, де судді вирішили, що в цьому випадку 
було порушено конвенцію. 

У Страсбурзі зауважили, що проведення ефективного розслідування 
інциденту, надзвичайно трагічного для всієї країни, хоча й має більше 
значення, ніж інтереси окремих осіб, але держава не скористалася 
механізмом, за допомогою якого можна було б вирішити конфлікт між 
інтересами держави та скаржників. 

Оскільки жодних погоджень із рідними та близькими або ж 
можливості оскарження рішення про проведення слідчої дії в 
законодавстві не передбачено, приватне й сімейне життя в розумінні 
практики Євросуду залишається в цій частині фактично незахищеним, що 
фактично є нагальною потребою [4]. 
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Таким чином, що стосується українського правового регулювання, 
вважаю доцільним внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України, передбачивши наявність обов`язкового дозволу слідчого 
судді місцевого суду для проведення ексгумації (за аналогією із 
призначенням судово-медичних експертиз), а також можливості 
оскарження такого рішення в апеляційному порядку, що, безумовно, 
сприяло б підвищенню ефективності досудового розслідування, а також 
недопущення ухвалення необґрунтованих рішень, зловживання 
процесуальними правами посадовими особами, що здійснюють досудове 
розслідування, а також їх процесуальними керівниками. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ WEB-РЕСУРСІВ 
 

ACTUAL ISSUES OF WEB RESOURCES PROTECTION 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ WEB-РЕСУРСОВ 
 

Анотація. в своїй роботі автором розглянуто питання, стосовно організації 
міжрівневої взаємодії між підсистемами web-серверу з метою створення 
комплексної системи захисту. Існуючі функціональні можливості структурних 
програмних рівнів не мають єдиних логічних підходів до створення базових 
алгоритмів з взаємодії між різним програмним забезпеченням. 

Проведеним дослідженням запропоновано алгоритм, який дозволяє 
застосувати вже існуючі функціональні можливості для організації роботи 
комплексної системи захисту web-серверу. Запропонований алгоритм основується 
на можливості різного програмного забезпечення функціонувати з елементами 
файлової системи. 
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В ході апробації запропонованого алгоритму, автором отримано позитивні 
результати з реалізації алгоритмів захисту та своєчасної реакції на можливість 
компрометації безпеки системи. 

Ключові слова: захист серверу, web-сервер, захист web-ресурсів. 
 
Annotation. author deals with the issues related to the organization of interlayer 

interaction between the subsystems of the web server in order to create a comprehensive 
security system. The existing functionalities of structural software levels do not have a 
common logical approach to creating basic algorithms for interaction between different 
software. 

The study offers an algorithm that allows you to apply already existing 
functionalities to organize the work of a comprehensive web server security system. The 
proposed algorithm is based on the ability of various software to function with elements 
of the file system. 

During the testing of the proposed algorithm, the author obtained positive results 
from the implementation of security algorithms and timely response to the possibility of 
compromising the security of the system. 

Key words: server protection, web server, protection of web resources. 
 
Аннотация. Всвоей работе автором рассмотрены вопросы, касающиеся 

организации межуровневого взаимодействия между подсистемами web-серверов с 
целью создания комплексной системы защиты. Существующие функциональные 
возможности структурных программных уровней не имеют единых логических 
подходов к созданию базовых алгоритмов по взаимодействию между различным 
программным обеспечением. 

Проведенным исследованием предложен алгоритм, который позволяет 
применить уже существующие функциональные возможности для организации 
работы комплексной системы защиты web сервера. Предложенный алгоритм 
основывается на возможности различного программного обеспечения работать с 
элементами файловой системы. 

В ходе апробации предложенного алгоритма, автором получены 
положительные результаты по реализации алгоритмов защиты и своевременной 
реакции на возможность компрометации безопасности системы. 

Ключевые слова: защита сервера, web-сервер, защита web-ресурсов. 
 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій поступово трансформує 

світ. Відкритий та вільний кіберпростір розширює свободу і можливості 
людей, збагачує суспільство, створює новий глобальний інтерактивний 
ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює відповідальну та 
ефективну роботу влади і активне залучення громадян до управління 
державою та вирішення питань місцевого значення, забезпечує 
публічність та прозорість влади, сприяє запобіганню корупції. Але 
розвиток інформаційних технологій обумовлює виникнення нових загроз 
безпеці особистій чи навіть національній [0]. 

З розвитком глобальної мережі Інтернет поширюються випадки 
незаконного збирання, зберігання, використання, знищення або ж 
поширення, персональних даних, незаконних фінансових операцій, 
крадіжок та шахрайства в глобальній мережі. Кіберзлочинність стає 
транснаціональною та здатна завдати значної шкоди інтересам як окремої 
особи так й суспільства чи держави. 
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Використовуючи сучасні технології, навіть міждержавні стосунки і 
політичне протистояння часто знаходить продовження в мережі Інтернет 
у вигляді кібератак чи навіть «кібервійн»: вандалізмі, пропаганді, 
шпигунстві, та безпосередніх атаках на комп’ютерні системи, мережі чи 
окремі сервери. 

Загалом терміну «кібератака» законодавство України дає визначення 
спрямованих (навмисних) дії в кіберпросторі, які здійснюються за 
допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-
комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші 
технічні та технологічні засоби і обладнання) та спрямовані на досягнення 
однієї або сукупності таких цілей: порушення конфіденційності, 
цілісності, доступності електронних інформаційних ресурсів, що 
обробляються (передаються, зберігаються) в комунікаційних та/або 
технологічних системах, отримання несанкціонованого доступу до таких 
ресурсів; порушення безпеки, сталого, надійного та штатного режиму 
функціонування комунікаційних та/або технологічних систем; 
використання комунікаційної системи, її ресурсів та засобів електронних 
комунікацій для здійснення кібератак на інші об’єкти кіберзахисту [0]. 

В розрізі кібербезпеки, як напрямку з захисту життєво важливих 
інтересів людини, громадянина, суспільства та держави під час 
використання кіберпростору, особливої уваги необхідно приділити 
окремим ресурсам глобальної мережі – офіційним сайтам державних 
органів та структур, фінансових та ділових центрів, тощо [0]. Саме такі 
інформаційні джерела в більшості випадків лягають в основу формування 
громадської думки та реакції суспільства на ті чи інші події. Незаконне 
втручання в роботу офіційних інформаційних ресурсів в більшості 
випадків має чітку ціль – розміщення неправдивої інформації з метою 
введення в оману громадськість та суспільство, яке у повсякденному житті 
покладається на відомості з мережі Інтернет. 

Питанням захисту web-ресурсів чи web-серверів в цілому, приділена 
досить велика увага – забезпечення захисту інформації є головним видом 
діяльності цілих компаній (McAfee, Comodo, Symantec, ESET, тощо), а 
дослідженнями в сфері кіберзахисту є основою діяльності таких 
міжнародних організацій та спільнот як COSIC, Mozilla, W3C, тощо [0-0]. 

Однак питання реалізації безпеки в мережі Інтернет не може бути 
вичерпаним остаточно, оскільки кожного дня виявляються помилки в 
системі безпеки програмних засобів, що застосовуються для 
функціонування web-ресурсів. Окрім того, програмні засоби періодично 
оновлюються з метою виправлення виявлених помилок та модифікації 
функціональних можливостей, але, на жаль, виправлення одних помилок 
призводить до появи інших. Саме цей факт і є причиною необхідності 
постійного моніторингу сфери web-безпеки та проведення заходів з 
підтримки систем захисту. 

Відтак, розглядаючи питання кіберзахисту web-сегменту, логічним та 
послідовним є питання організації систем захисту на всіх рівнях 
інформаційного ресурсу – від http-серверу до коду системи керування 
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вмістом (далі – CMS) – та створення системи взаємодії між цими рівнями. 
Саме можливість взаємодії між різними рівнями загальної структури 
web-ресурсу дає можливість створити комплексну та логічно завершену 
систему захисту Інтернет-сайтів. 

В ході опрацювання проблеми взаємодії між програмними засобами 
http-серверу та CMS, було виявлено величезну прогалину – популярні http-
сервери в своїх функціональних можливостях не містять простих та 
логічних рішень, щодо реалізації взаємодії з CMS та реакції на сповіщення 
про несанкціонований чи нестандартний доступ [0,0]. 

Детальному дослідженню підлягав програмний засіб NGINX, який є 
найбільш популярним http-сервером серед Українського сегменту мережі 
Інтернет [0]. Життєво необхідними функціями, є функції виконання 
певних дій як реакції на сповіщення зі сторони CMS на події чи ряд подій 
невідомого характеру та/або таких, що мають ознаки можливої 
(потенційної) кібератаки, які становлять загрозу безпеці системи загалом 
та створюють імовірність порушення штатного режиму функціонування 
електронних інформаційних ресурсів. 

В результаті досліджень, серед можливостей програмного засобу 
NGINX виявлено функціональні можливості, які дозволяють проводити 
перевірку елементів файлової системи та їх властивостей, як то існування 
файлів та їх режими доступу [0,0]. Саме ці функції дозволяють 
організувати базовий зв’язок між http-сервером та CMS – в якості реакції 
на нештатні режими роботи чи виявлення прогалин в системі безпеки, 
внутрішні алгоритми CMS можуть створювати певні файли-мітки з 
необхідними властивостями, а програмне забезпечення web-серверу 
необхідним чином реагуватиме на ці мітки. Тобто, на рівні системи 
керування вмістом, в разі виникнення позаштатної ситуації – введення 
невірного паролю більш ніж N разів, запит до неіснуючого розділу чи 
файлу, передача завідомо не вірних даних, тощо – система створює файл-
мітку з назвою, що відповідає IP-адресі користувача, та ініціює проведення 
повторного запиту. Програмне забезпечення http-серверу при наступному 
зверненні цього ж користувача помічає існування файлу-мітки та виконує 
необхідну дію – блокування запиту чи його перенаправлення, тощо. 

Як приклад позитивного досвіду застосування вищезазначеного 
підходу, можна навести офіційний сайт Черкаського НДЕКЦ МВС 
(https://ndekc.ck.ua/) та деяких інформаційно-аналітичних систем, що 
використовуються в Експертній службі МВС України. Відтак внутрішні 
коди систем керування вмістом організовані таким чином, що в разі 
виявлення ознак загрози безпеки ресурсу, в спеціально відведеному 
каталозі створюється файл-мітка. При здійсненні кожного запиту 
користувача до серверу, програмний засіб NGINX, перед виконанням 
своїх основних функцій, перевіряє існування файлу-мітки. Існування 
такого файлу є прямим сигналом, що поточний запит користувача може 
скомпрометувати систему безпеки та з метою недопущення загрози – 
блокується (HTTP статус 403). 
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В якості додаткових функціональних можливостей системи захисту, 
можлива реалізація запису до спеціального файлу відомостей про запит та 
стан серверу на певний момент часу, вміст внутрішніх змінних, тощо. Але 
саме зазначені базові функції дозволяють пов’язати між собою різні рівні 
загальної функціональної одиниці та організувати комплексний захист. 

Також встановлено, що функції роботи з файловою системою є чи не 
обов’язковими можливостями більшості програмних засобів, що 
застосовуються для організації роботи http-серверів. Тобто зазначений 
підхід може бути без особливих складнощів імпортований та реалізований 
в будь-якому сучасному web-сервері. 

Проведеною роботою досліджено функціональні можливості 
програмного забезпечення, що застосовується для організації роботи 
web-серверів, та опрацьовано й запропоновано алгоритми, які дозволяють 
організувати комплексну систем захисту на декількох рівнях 
функціонування web-ресурсу, що в свою чергу покращує алгоритми 
запобіганню порушення конфіденційності, цілісності, доступності 
електронних інформаційних ресурсів та порушення безпеки, сталого, 
надійного та штатного режиму функціонування чи отримання 
несанкціонованого доступу до них. 
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laws/show/96/2016; 

2. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення 22.10.2019); 

3. COSIC Computer Security and Industrial Cryptography URL: https://www.esat. 
kuleuven.be/cosic/about-us/; 

4. Веб-безопасность MDN URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/ 
Security 

5. W3C Security Activity URL: https://www.w3.org/Security/; 
6. Derek DeJonghe: NGINX Cookbook Advanced Recipes for High Performance 

Load Balancing: O’Reilly Media, Inc ISBN 978-1-491-96893-2; 
7. NGINX: документация URL: https://nginx.org/ru/docs/; 
8. Documentation: Apache HTTP Server – The Apache HTTP Server Project 

 URL: https://httpd.apache.org/docs/; 
9. W3Tech: доля nginx в мире выросла до трети, Apache упал ниже половины 

URL: https://habr.com/ru/news/t/326248/. 
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ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ МОЖУТЬ  

СТАНОВИТИ ЛІКАРСЬКУ ТАЄМНИЦЮ 
 

ТEMPORARY ACCESS TO INFORMATION CONTAINING 
MEDICAL CONFIDENTIALITY 

 
ВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМ 

ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ 
 

Анотація. Одним з положень Клятви лікаря є обов’язок всіх лікарів зберігати 
лікарську таємницю. Водночас КПК України дозволяє тимчасовий доступ до 
відомостей, які можуть становити лікарську таємницю з метою здійснення 
ефективного розслідування у кримінальному провадженні, чим фактично ставить 
під сумнів захист інформації про стан здоров’я пацієнта. Формулювання положень 
КПК України щодо можливості отримання тимчасового доступу до відомостей, які 
містять лікарську таємницю, є досить розмитими та такими, що потребують 
подальшого вдосконалення. 

Ключові слова: тимчасовий доступ до речей і документів, лікарська таємниця, 
відомості, які можуть становити лікарську таємницю. 

 
Annotation. one of the provisions of the Oath of the Doctor is the obligation of all 

doctors to keep medical confidentiality. At the same time, the Criminal Procedure Code 
of Ukraine allows temporary access to information that may constitute medical 
confidentiality in order to carry out an effective investigation in criminal proceedings, 
which in fact casts doubt on the protection of information about the patient’s health status. 
The wording of the provisions of the Code of Criminal Procedure of Ukraine on the 
possibility of obtaining temporary access to information containing medical 
confidentiality is rather vague and needs to be further improved. 

Key words temporary access to objects and documents, medical confidentiality, 
information that may constitute medical confidentiality. 

 
Аннотация. одним из положений Клятвы врача является обязанность всех 

врачей хранить врачебную тайну. В то же время УПК Украины позволяет 
временный доступ к сведениям, которые могут представлять врачебную тайну с 
целью осуществления эффективного расследования в уголовном производстве, 
чем фактически ставит под сомнение защиту информации о состоянии здоровья 
пациента. Формулировка положений УПК Украины о возможности получения 
временного доступа к сведениям, содержащим врачебную тайну, достаточно 
размыты и нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 
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Ключевые слова: временный доступ к предметам и документам, врачебная 
тайна, сведения, которые могут представлять врачебную тайну. 

 
КПК України відносить відомості, які можуть становити лікарську 

таємницю, до охоронюваної законом таємниці та надає таким відомостям 
особливого правового статусу. Кримінальній відповідальності за вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 145 КК України 
(«Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала 
відома у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо 
таке діяння спричинило тяжкі наслідки») підлягають як лікарі – носії 
лікарської таємниці, так і службові особи правоохоронних органів, яким 
стала відома та інформація у зв’язку з їх професійною діяльністю. 

Правовим підґрунтям досліджуваного питання є положення 
національного законодавства, а саме: ст. 32 Конституції України щодо 
недопущення збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини; ст. 39-1 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я щодо права пацієнта на таємницю про стан 
свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також 
про відомості, одержані при її медичному обстеженні.  

Лікарська таємниця – це відомості про хворобу, медичне обстеження, 
огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, які 
стали відомі медичним працівникам та іншим особам, у зв’язку з виконанням 
ними професійних або службових обов’язків і які не мають права 
розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами 
випадків. Відповідні відомості утворюють предмет лікарської таємниці 
складають (ст. 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я). 

Гарантією збереження лікарської таємниці є те, що лікарі та інші 
медичні працівники не можуть бути допитані як свідки ні в цивільному, ні 
в кримінальному процесі щодо відомостей, що становлять лікарську 
таємницю (ч. 1, ст. 70 ЦПК України, ч. 2 ст. 65 КПК України). 

Медичну документацію про особу може отримати лише безпосередньо 
сама особа, якої це стосується (ч. 1 ст. 285 ЦК України), або її представник, на 
підставі доручення або договору про надання правової допомоги (за умови, 
що копії зазначених документів будуть долучені до запиту), а також батьки 
(усиновлювачі, опікун або піклувальник) як законні представники дитини (до 
18 років) або підопічного (недієздатної особи). 

В рамках кримінального провадження тимчасовий доступ до 
документів, які містять лікарську таємницю, може надати слідчий суддя 
або суд, якщо при цьому буде встановлено, що інших способів отримання 
необхідної слідству інформації немає (ч. 6 ст. 163 КПК). При цьому, 
відповідно до чинного законодавства України, у випадках, передбачених 
законодавчими актами, у тому числі і на звернення та вимогу суду надати 
довідку про відвідування консультацій лікарів, заклад охорони 
здоров’я має право надати таку довідку, а також будь-яку іншу медичну 
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документацію, якої потребуватиме суд. У всіх інших випадках, у тому 
числі і на адвокатські запити, якщо адвокат не є представником особи, 
щодо якої запитується інформація, заклад охорони здоров’я не лише має 
право, а й зобов’язаний відмовити у наданні відповідної інформації та/або 
документів. 

Одночасно, у деяких нормативних актах із питань охорони здоров’я 
спеціально обумовлено випадки надання певної медичної інформації без 
згоди пацієнта. Так, ст. 6 Закону України «Про психіатричну допомогу», 
допускає передачу відомостей про стан психічного здоров’я особи 
та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або без згоди її 
законного представника як для організації надання особі, яка страждає 
на тяжкий психічний розлад, психіатричної допомоги, так і для 
провадження досудового розслідування або судового розгляду 
за письмовим запитом слідчого, прокурора та суду. 

Охорона професійних таємниць у кримінальному процесі передбачає 
особливий порядок зберігання, розкриття та використання конфіденційної 
інформації під час досудового провадження та судового розгляду. 
Водночас, повідомлення слідчому або суду відомостей, що становлять 
лікарську таємницю, нерідко має вирішальне значення для повного, 
всебічного та об’єктивного розслідування кримінальних проваджень про 
вбивства, зґвалтування, зараження небезпечними хворобами тощо, а також 
виконання інших завдань кримінального судочинства. 

Недостатньо сформульованими є положення чинного кримінального 
процесуального законодавства щодо дій слідчого/прокурора з 
відомостями, які містять лікарську таємницю, отриманими в результаті 
тимчасового доступу. Законодавець взагалі залишив поза своєї 
регламентації відповіді на такі питання як: строк перебування отриманих 
речей та документів у володінні слідчого/прокурора; подальші 
процесуальні дії з ними та ін. звичайно, якщо отримана інформація не буде 
містити доказове значення, її необхідно повернути законному володільцю. 
А от у випадках використання таких відомостей як доказів, нам уявляється 
за правильне здійснювати їх арешт шляхом отримання ухвали слідчого 
судді з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 
КПК України). Інакше, у будь-який момент кримінального провадження, 
може виникнути ситуація, коли, наприклад, володілець такої інформації 
звернеться до слідчого/прокурора з вимогою повернути документ, який 
містить лікарську таємницю і, якщо така інформація не буде належним 
чином залучена до матеріалів кримінального провадження (як речовий 
доказ), її необхідно буде повернути.  

Наступний момент пов’язаний з процесуальними діями, пов’язаними 
з виконанням вимог ст. 290 КПК України («Відкриття матеріалів іншій 
стороні») – обов’язок прокурора або слідчий за його дорученням надати 
доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином 
будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них. Проблема 
полягає у невідповідності положень кримінального процесуального та 
медичного законодавства. Так, на наш погляд, єдиним і цілком 
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правильним є попередження учасників кримінального провадження щодо 
недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування 
(ст. 222 КПК України). Змістом даного положення є можливість 
розголошення такої інформації лише з письмового дозволу слідчого або 
прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Проте, 27 
вересня 2009 р. Всеукраїнським з’їздом лікарських організацій та X 
З’їздом Всеукраїнського лікарського товариства прийнято та підписано 
Етичний кодекс лікаря України, де у п. 3.6 зазначено, що медична 
інформація про пацієнта може бути розголошена: у разі письмової згоди 
самого пацієнта; у випадку мотивованої вимоги органів дізнання, слідства, 
прокуратури і суду, санепідемслужби; якщо зберігання таємниці істотно 
загрожує здоров’ю і життю пацієнтів і/або інших осіб (небезпечні 
інфекційні захворювання); у випадку залучення до лікування інших 
спеціалістів, для яких ця інформація є професійно необхідною.  

Таким чином, зазначені положення Етичного кодексу лікаря України 
не у повній мірі збігаються із вищезазначеними нормами законодавства 
щодо розголошення лікарської таємниці без згоди пацієнта чи його 
законного представника. 

Таким чином, існуючий підхід законодавця до розкриття інформації, 
яка містить лікарську таємницю, цілком логічно обґрунтований тим, що 
медична інформація, тобто свідчення про стан здоров’я людини, історію її 
хвороби, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз 
можливого розвитку захворювання, в тому числі про наявність ризику для 
життя і здоров’я, за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, 
тобто інформації з обмеженим доступом. 

Вважаємо, що існує нагальна потреба у вдосконаленні положень КПК 
України шляхом запровадження чітких умов, за яких може бути розкрита 
лікарська таємниця, а також введення запобіжників від подальшого 
неправомірного використання або інших зловживань відповідними 
відомостями з боку слідчого, прокурора, суду. Європейське законодавство 
стоїть на тому, що лікарська таємниця має бути надійно захищена. Якщо 
Україна позиціонує себе членом Європейського співтовариства, наше 
законодавство, в тому числі кримінально-процесуальне, повинно надійно 
захищати лікарську таємницю. 

 
  



482 

УДК 343.98 
Рувін Олександр Григорович 

 
кандидат юридичних наук 

директор  
 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз  
Міністерства юстиції України 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПРИМЕРЕ КИЕВСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ 
 

Анотація. Висвітлюються актуальні питання експертної практики на 
прикладі Київського НДІСЕ. Наводяться деякі прилади та їх характеристики, 
якими користуються судові експерти Київського НДІСЕ у своїй роботі. 
Висвітлюються найбільш затребувані напрями експертних досліджень. 

Ключові слова: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України, прилад, робота, судова експертиза. 

 
Annotation. It is considered topical issues of expert practice on the example of Kyiv 

Scientific Research Institute of Forensic Expertise. It is also analyzed some equipment 
and its characteristics that are used by forensic specialists of Kyiv Scientific Research 
Institute of Forensic Expertise. It is highlighted the most popular areas of expert research. 

Key words: Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise of the Ministry 
of Justice of Ukraine, equipment, work, forensic examination. 

 
Аннотация. Освещаются актуальные вопросы экспертной практики на 

примере Киевского НИИСЭ. Приводятся некоторые приборы и их характеристики, 
которыми пользуются судебные эксперты Киевского НИИСЭ в своей работе. 
Освещаются наиболее востребованные направления экспертных исследований. 

Ключевые слова: Киевский научно-исследовательский институт судебных 
экспертиз Министерства юстиции Украины, прибор, работа, судебная экспертиза. 

 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз має багату 

історію і стоїть на захисті правосуддя вже понад 106 років. Фактично з 
1913 року саме з Кабінету науково-судової експертизи при прокурорі 



483 

Київської судової палати, нині КНДІСЕ (далі Інститут), розпочалась 
історія становлення та розвитку судової-експертизи на теренах сучасної 
України. 

З самого початку існування в Інституті працювали вчені та 
спеціалісти, які не лише проводили судові експертизи, але й розробляли 
нові методи й методики дослідження речових доказів в різних експертних 
галузях, виходячи з потреб практики. Традиція передачі експертних і 
наукових знань від покоління до покоління сприяла розвитку потужної 
науково-експертної школи всієї держави.  

Сьогодні Інститут не зупиняється в розвитку наукової й експертної 
діяльності.  

У структурі установи – чотири експертні лабораторії, фахівці яких 
виконують судові експертизи та експертні дослідження за 96 напрямками. 

Розвиток наукових знань безпосередньо залежить від матеріально-
технічної бази з якою працюють експерти. Термінове проведення 
численної кількості експертиз, що були необхідними для розслідування 
резонансних суспільно значущих справ, привела до необхідності 
оновлення матеріально-технічної бази лабораторії криміналістичних видів 
досліджень. 

На оснащенні відділу трасологічних, балістичних досліджень та 
досліджень зброї нині знаходиться порівняльний мікроскоп «Vision X, 
PROGECTINA AG». 

Його характеристики в частині діапазону збільшень, системи 
освітлення, параметрів цифрової камери та ергономіки виводять цей 
прилад на передові позиції в сегменті порівняльної мікроскопії. 

Комплект спеціалізованих кріплень дозволяє працювати з усіма видами 
об’єктів балістичної і трасологічної експертизи, повного спектра дії. 

Мікроскоп оснащується спеціалізованою цифровою камерою і 
програмним забезпеченням для отримання зображень. В комплекті 
приладу наявний еталон калібрування міжнародного зразка, таким чином 
експерт має можливість проводити автоматичне зняття розмірних 
характеристик досліджуваних об’єктів. 

Фахівці відділу технічних досліджень документів працюють з 
«VSC®8000 відео спектральний компаратор». 

Прилад використовується для перевірки документів (паспорти, проїзні 
та розрахункові документи, офіційні листи, банкноти, касові та товарні 
чеки тощо), зокрема здійснюється нагляд за функціями безпеки та 
виявлення порушень. Поєднання технології багатохвильового 
світлодіодного освітлення, ефективних інструментів цифрової обробки 
зображень та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення, дають 
можливість досліджувати найрізноманітніші види документів та 
вирішувати багато експертних задач. 

Спрямовані багатоспектральні джерела світла від ультрафіолетового 
до видимого спектру і інфрачервоного випромінювання виявляють деталі, 
які зазвичай не видно оку, підвищують контрастність зображення і 
виявляють захисні елементи документа, в які було здійснено втручання. 
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Багато з функцій системи дає прямий результат та включає декілька 
етапів застосування певної методики, що набагато скорочує час виконання 
дослідження. 

Відділ експертизи матеріалів, речовин та виробів оснащений сучасним 
газовим хроматографом с тандемним мас-стектрометром (тройний 
квадруполь), автосаплером для автоматизованого вводу рідких та парових 
проб та універсальним випарником з можливістю програмування 
температури. Поєднання цих елементів в одному приладі дозволяє 
вирішувати широке коло завдань: досліджуються невідомі речовини, 
наркотики, лікарські засоби, органічна частина продуктів пострілу, 
домішки в харчових продуктах та алкогольних напоях, ароматизатори 
тощо а також досліджуються леткі речовини матеріалів документів з 
метою визначення віку документів, що виконані пастами кулькових ручок. 

Високоефективний рідинний хроматограф з мас-селективним 
тандемним детектором (квадруполь-часопролітний мас-спектрометр) 
дозволяє досліджувати в тому числі високомолекулярні та термічно 
нестійки сполуки. Застосовується для впровадження в експертну практику 
міжнародних стандартів з дослідження над малих концентрацій вибухових 
речовин та продуктів вибуху, барвних речовин, добавок та домішок в 
харчових продуктах, лікарських засобів та фармацевтичних препаратів. 
Застосування часопролітного мас-спектрометра дозволяє встановлювати 
структуру невідомих сполук. 

Для повноти, достовірності та об’єктивності об’єктів судової 
експертизи металів і сплавів придбано та впроваджено в експертну 
практику оптичний емісійний спектрометр високої роздільної здатності 
SPECTROLAB LACM 12. Програмне забезпечення реалізує 
пошукову діагностику досліджених матеріалів стосовно їх належності до 
певних марок, передбачених як міжнародними стандартами, так і 
нормативними документами виробників. З використанням зазначеного 
приладу проведено низку судових експертиз, що стосуються 
правопорушень в галузі виробництва продукції військово-промислового 
призначення. 

Значний відсоток експертиз, що призначаються до Інституту – це 
складні та багатооб’єктні експертизи, у резонансних кримінальних 
справах.  

Актуальними на часі є військові види досліджень, дослідження 
матеріалів, речовин і виробів, психологічні дослідження, будівельно-
технічні, земельно-технічні, економічні тощо. 

Фахівці Інституту проводять дослідження тютюнових виробів за 
трьома напрямками:  

1) Товарознавчі дослідження  
 визначення вартості тютюнових виробів 
 визначення відповідності маркування;  
2) Трасологічні дослідження  
 встановлення автентичності тютюнових виробів,  
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 ідентифікація обладнання, на якому виготовлено тютюнові 
вироби, 

 встановлення автентичності акцизних марок, наявних на 
тютюнових виробах;  

3) Хімічні та біологічні дослідження  
 дослідження об’єктів щодо встановлення їх належності до 

тютюнових виробів, 
 дослідження упаковки та складових тютюнових виробів,  
 встановлення відповідності тютюнових виробів технічним 

стандартам офіційного виробника,  
 встановлення відповідності тютюнових виробів вимогам 

нормативних документів України. 
В рамках досліджень якості та вартості дорожньо-будівельних робіт, 

фахівці інституту здійснюють перевірку відповідності виконаних робіт 
(проведення обмірів, перевірка відповідності проектної документації) та 
перевірку використаних матеріалів (перевірка якості елементів доріг, 
відбір зразків асфальтобетонного покриття, проведення лабораторних 
випробувань). 

Експертами Інституту проводяться експертизи в галузі 
телекомунікаційних систем і засобів, в рамках яких вирішуються актуальні 
питання, пов’язані з несанкціонованим доступом до телекомунікаційних 
систем і окремих інформаційних ресурсів. Особливо затребуваними в 
цьому напрямку на даний час є дослідження, пов’язані з вивченням 
шкідливого програмного забезпечення. 

Виконуються авторознавча, психологічна, будівельно – технічна, 
екологічна, земельно-технічна, дорожньо-технічна, залізнично-
транспортна експертизи, а також експертиза з охорони праці. 

Активно проводиться робота по акредитації судово-експертних 
лабораторій на відповідність міжнародним стандартам діяльності та 
розширюється міжнародне співробітництво. 

Інститут є учасником Європейської мережі судово-експертних 
установ ENFSI, фахівці систематично зустрічаються з іноземними 
колегами на зустрічах робочих груп ENFSI. 

У співпраці та за підтримки інструменту зовнішньої допомоги 
Європейської Комісії TAIEX у 2019 році було проведено міжнародні 
наукові семінари з іноземними спікерами та здійснено робочі поїздки 
фахівців КНДІСЕ до Німеччини, Польщі та Фінляндії. 

Одним із досягнень 2019 року стала участь Інституту в міжнародній 
програмі Європейського поліцейського коледжу «CEPOL Exchange 
Programme 2019». 

Міжнародні ініціативи та програми CEPOL сприяють збереженню 
безпеки в Європі шляхом співробітництва та обміну знаннями між 
співробітниками правоохоронних органів та експертних установ. 

Обмін досвідом відбувається між експертами нашого Інституту з 
експертами Вірменії, Польщі, Латвії, Словачини тощо.  
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Інститут і надалі продовжуватиме розвиток міжнародного 
співробітництва, братиме участь у науково-практичних проектах 
європейської спільноти та налагоджуватиме комунікацію для обміну 
досвідом з іноземними колегами.  
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Аннотация. тезисы посвящены освещению проблемных вопросов правового 

регулирования проведения опознания по голосу в досудебном расследовании. 
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Рассмотрены научные работы, нормативное регулирование и методика 
практического применения указанного следственного действия. На основе 
системы признаков, по которым проводится опознание по голосу, автор 
доказывает что фактически происходит опознание по речи лица и предлагает 
внести соответствующие изменения в действующее уголовное процессуальное 
законодательство Украины. 

Ключевые слова: речевой портрет, признаки речи, опознание по голосу, 
опознание по речи, досудебное расследование. 

 
При вчиненні злочинів суб’єкти взаємодіють з навколишнім світом, 

залишаючи сліди такої взаємодії. Сліди можуть залишатися на предметах та в 
пам’яті людини. Пізнання злочинної події відбувається за матеріально-
фіксованими відображеннями на предметах та слідами, які відбилися у пам’яті 
людини, так званим ідеальним відображенням [1, с. 11]. Тобто перші сліди 
можна вивчити за допомогою інструментальних методів у криміналістиці, то 
другі – виключно через співпрацю з людиною-носієм пам’яті.  

Така співпраця можлива при проведенні слідчих дій, зокрема 
пред’явлення для впізнання. 

Загальна тактика пред’явлення для впізнання досить повно висвітлена 
науковцями у криміналістичній літературі. Зокрема, вагомий внесок у 
розробку наукових засад пред’явлення для впізнання зробили відомі вчені-
криміналісти та процесуалісти, а саме: В. Бахін, Р. Бєлкін, М. Салтевський, 
В. Лукашевич, В. Шепітько, Ю. Корухов, В. Кузьмічов, Н. Бритвич, 
М. Гапанович, О. Гінзбург, Г. Кочаров, В. Коновалова, Є. Лук’янчиков, 
М. Порубов, З. Самошина, П. Цвєтков, Л. Удалова тощо. Їх науковий 
доробок є значним для практичного застосування вказаної слідчої дії, яка 
досить широко застосовується у правоохоронній практиці і є досить 
розповсюдженим способом збирання фактичних даних. Проте питання 
тактики пред’явлення для впізнання за голосом і особливостями мовлення 
(аудіозаписом) залишаються малодослідженими. 

Чинний КПК України у п. 9 ст. 228 передбачає можливість проведення 
пред’явлення особи для впізнання за голосом, яке повинно здійснюватися 
поза візуальним контактом між особою, що впізнає, та особами, які 
пред’явлені для впізнання. [2]. 

Пред’явлення для впізнання – це слідча дія, що полягає у пред’явленні 
свідкові чи іншій особі об’єктів, які вони спостерігали раніше, з метою 
встановлення їх тотожності або групової належності [3, с. 331]. 

Сутність цієї слідчої дії полягає у тому, що особі пред’являють 
об’єкти, образи яких вона порівнює з уявними образами об’єктів, які 
спостерігала раніше і які пов’язані з подією злочину, тобто з ідеальними 
відображеннями. На цій підставі робиться висновок про їх тотожність, 
подібність або відмінність.  

Важливість детального дослідження пред’явлення для впізнання за 
голосом полягає у тому, що така слідча дія є унікальною і ніколи не 
дублюється, а відтак, ефективність та доказове значення результатів 
впізнання значною мірою залежить від якості проведення слідчим 
організаційно-підготовчих заходів. 
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На підставі проведеного опитування працівників слідчих підрозділів 
К. Чаплинський зазначає, що впізнання за голосом та особливостями мови 
відбувається лише в 1 % справ, а у 18 % її проведення було очевидною 
необхідністю, але під час досудового розслідування не робилося. [4, с. 241]. 

При дослідженні пред’явлення для впізнання за голосом та усним 
мовленням вчені-криміналісти зазначають, що впізнання відбувається за 
«голосом» та «особливостями мови». Вважаємо, що вживання поняття 
«особливості мови» не досить точно відображають сутність зазначеної 
слідчої дії.  

Про відмінність понять «мова» та «мовлення» в криміналістиці вже 
нами зверталась увага[5] 

Мова – це сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у 
межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ 
і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі 
вираження думок. Мова існує і реалізується через мовлення. А, мовлення 
– це спілкування людей між собою за допомогою мови; мовна діяльність 
[6, с.768; 770].  

Розглянемо детальніше на які ознаки пропонують звертати увагу при 
підготовці пред’явлення для впізнання за голосом вчені-криміналісти та 
процесуалісти. 

Враховуючи, що опис ознак голосу та мови, як правило, викликає 
серйозні труднощі для особи, що буде впізнавати, криміналістами 
здійснювалися неодноразові спроби класифікувати їх за різними ознаками 
та звести до системи.  

Досить вдалою є класифікація, запропонована Д. Бурикою. Він звів в 
одну систему більшість ознак, що характеризують голос та мову, а потім 
класифікував їх з огляду проблем пред’явлення для впізнання осіб, 
поділивши на два види: загальні та окремі.  

До загальних ознак автор відніс: 
1) загальний тип голосу; 
2) національні, географічні та соціально-суспільні; 
3) лексичні (підбір слів і словосполучень, що використовуються в 

мові); 
4) стилістичні ознаки; 
5) граматичні. 
До окремих належать: 
1) патологічні вади, що можуть бути викликані дефектами голосового 

апарату; 
2) фонетико-смислові [7, с. 122-123]. 
Головне слідче управління МВС України рекомендує практичним 

працівникам під час допиту особи, яка буде впізнавати, детально з’ясувати 
специфічні ознаки голосу та мови особи, яка підлягає впізнанню. 

До таких характерних ознак в запропонованій методиці віднесено: 
- тип голосу за висотою: низький, середній, високий голос, що 

відповідає вокальній термінології: бас, баритон, альт, тенор – для 
чоловіків, сопрано – для жінок; 
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- тембр голосу: жорсткий, твердий, різкий, м’який, тремтячий, 
ніжний, сухий, придушений, дзвінкий, теплий, холодний, ліричний, 
металевий, глухий; 

- гучність: гучна, середня, тиха; 
- вид мови: літературна – нормалізована мова, яка 

використовується засобами масової інформації, у спілкуванні між 
культурними людьми; не літературна (загальнонародна) – має суттєві 
відхилення від нормалізованої мови в лексиці, синтаксисі, синтагматиці 
(використання діалектів, жаргонів, просторічних слів); 

- стиль: побутовий, канцелярський, діловий, науковий; 
- словниковий запас: багатий, середній, бідний; 
- дикція: погана – нечітке вимовляння деяких звуків, особливо 

закінчень; добра – характеризується чіткою вимовою усіх звуків, більшою 
старанністю артикуляції;  

- темп: рівномірний (швидкий, середній чи повільний), 
переривчастий та перемінний; 

- форма викладення мовного повідомлення: проста або складна, 
визначена або плутана, коротка або довга; 
- діалект – один із варіантів національної мови, який використовується 
обмеженою кількістю людей, пов’язаних територіальною, професіональною чи 
соціальною спільністю (наприклад, місцевий говір); 

- акцент – ознака, що відрізняє особу, яка розмовляє не своєю 
рідною мовою, вказує на неправильну мову, тобто відхилення від норми, 
котре полягає у неправильному наголосі, інтонації, артикуляції та 
неправильній вимові звуків мови (може бути, сильним або слабким); 

- патологія мови – розлад мовного апарату, який виявляється у 
неправильній артикуляції при вимовлянні звуків мови; 

- сталі фразеологічні звороти (наприклад, приказки, «крилаті 
висловлювання»); 

- діалектизми: вживання слів, які належать якому-небудь 
територіальному, професіональному, виробничому, соціальному чи 
іншому діалекту; 

- звукові звички (наприклад, покашлювання, прицмокування); 
- сучасні слова іноземного походження (використання іншомовних 

слів); 
- наголос у словах: правильний чи неправильний; 
- слова-«паразити»: багатократне вживання, як правило, одного зі слів-

«паразитів», які не мають у фразі ніякого значення, а лише забруднюють мову; 
- особливі прикмети голосу та мови: заїкання, шепелявість, голос 

здавлений, фальцетний, з носовим відтінком та ін. [8, с. 18]. 
Голос – це сукупність різних щодо висоти, сили і тембру звуків, які 

видає людина (або тварина, що дихає легенями) за допомогою голосового 
апарата [9, с. 152]. 

Основними критеріями оцінки голосу є сила (гучність), висота та тембр. 
Всі інші специфічні ознаки, які необхідно з’ясувати на допиті перед 

пред’явленням для впізнання особи, є ознаками мовлення, оскільки саме 
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мовлення, а не мова проявляють себе в ситуації спілкування за допомогою 
промовляння слів. 

Отже, існує розбіжність у нормативному та науковому найменуванні 
слідчої дії пред’явлення для впізнання за голосом. З метою уніфікації і 
правильного застосування понять слід замість «пред’явлення для впізнання за 
голосом» або «пред’явлення для впізнання за голосом та мовою» 
використовувати «пред’явлення для впізнання за голосом та мовленням». 
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Annotation. Аctual conceptual approaches to application of certain different 

scientific branches to the modern handwriting science as multidisciplinary branch are 
considered. This article attempts to systemize and synthesize available information about 
the interdisciplinary nature of the modern forensic handwriting analysis in Ukraine. 

Key words: criminalistics, handwriting examination, handwriting, 
multidisciplinarity. 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные концептуальные 

подходы к вопросу применения знаний отдельных научных отраслей при 
формировании современной судебно-почерковедческой науки как науки 
мультидисциплинарной. Статья направлена на систематизацию и обобщение 
информации о мультидисциплинарной природе современной судебно-
почерковедческой науки в Украине. 

Ключевые слова: криминалистика, почерковедческая экспертиза, почерк, 
мультидисциплинарность. 

 
В сучасній криміналістичній науці та експертології щораз більше 

втрачається традиційний чіткий поділ на окремі розділи та галузі, такі як, 
наприклад, трасологія, почеркознавче, технічне дослідження документів, 
габітоскопія, фототехнічне дослідження тощо. Адже такий чіткий поділ 
був актуальним з десяток чи більше років тому. Тоді майже не 
перетинались між собою судове почеркознавство і хімічні дослідження, 
комп’ютерно – технічні дослідження та транспортна трасологія і т.д. 

Однак розвиток науки та технологій призвів до того, що традиційна 
класична криміналістика почала збагачуватись досягненнями інших наук 
– ІТ-технологій, історії мистецтва, класичної хімії. Тому навіть така давня 
за походженням, але сучасна у своєму застосуванні наука як 
криміналістика під впливом часу та прогресу стала наукою 
мультидисциплінарною. 

Під поняттями «мультидисциплінарність» я розумію поєднання 
класичної науки із здобутками інших галузей науки та техніки, внаслідок 
чого створюються нові методики досліджень, нові напрямки роботи, нові 
інструментарії тощо. Такий симбіоз різних методів, галузей, напрямків 
досліджень власне і забезпечує поступальний розвиток класичної науки, 
не дає їй «деградувати», зменшити сфери використання. 

Сучасні наукові та практичні потреби стимулюють до появи таких 
наукових розробок, які задля ефективного вирішення поставлених завдань 
повинні поєднувати різні наукові дисципліни у нові галузі. Класичні 
наукові напрямки трансформуються та породжують нові напрямки 
наукових досліджень та наукових знань або класичні наукові дисципліни 
(на зразок судового почеркознавства) перетворюються на 
мультидисциплінарні науки.   
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Звичайно, у деяких галузях криміналістики ця 
мультидисциплінарність проявляється дуже яскраво. Наприклад, при 
проведенні технічного дослідження документів давно і активно 
використовуються адаптовані до потреб цієї галузі методи природничих 
наук (хімії, матеріалознавства тощо). Це проявляється, наприклад, коли 
об’єктом дослідження виступають фарбувальні речовини (тонери, пасти та 
ін.) та власне матеріали документів (папір, картон тощо). Інколи 
результати проведеного технічного дослідження документу із 
застосованими комбінованими знаннями з криміналістики та хімії відразу 
наштовхують на висновок про юридичну цінність та правове значення 
документу, а також впливають на прийняття судового рішення про 
справжність та достовірність документу та, відповідно, правових дій, 
вчинених на його основі. 

Як корелюються поняття «мультидисциплінарність» та «судово-
почеркознавча наука»? В основі порівняльного дослідження почерку та 
підписів лежить аксіома про індивідуальність та неповторність 
персональних писемних навиків. Зараз почеркознавча ідентифікація не 
обмежується методами суто каліграфічними, тобто, лише порівнянням 
форми знаків. Використовуються методи графічно – порівняльні, 
визначається, чи досліджувані рукописні тексти є результатом писемних 
навиків однієї і тієї ж особи. Предметом особливого зацікавлення стає 
процес персоналізації почерку. А для цього знання педагогіки (а саме, 
правил правопису) та психології поєднуються із знаннями класичного 
почеркознавства. 

Письмові навички мають індивідуальних характер, тобто мануальне 
письмо та підпис є унікальними, як ДНК людини або відбитки її пальців; 
ніхто не може писати точно так само, як інша особа. Однак вивчення 
письмових навичок розширюється і набуває характеру 
інтраіндивідуального, при чому слід вивчати більш детально збіги чи 
розбіжності виконання письмових знаків родичами, людьми з однаковими 
прізвищами, учнями того самого класу та ін. 

Своєрідним способом комбінованого застосування почеркознавчих, 
лінгвістичних та медичних знань можна вважати дослідження документів, 
укладених особами старечого віку чи хворими людьми. Адже в таких 
документах все ще можна зустріти певні діалектичні слова (тут 
почеркознавцю допоможе лінгвіст). Або ж в таких документах можуть 
спостерігатись слова чи вислови, які є наслідком афазії – постінсультних 
проявів (як результату крововиливу у мозок) або інших відхилень (як 
наслідку онкологічних захворювань). Тут можуть мати місце перекручені 
висловлювання, необґрунтоване повторювання окремих письмових знаків 
тощо. Проведення такого дослідження вимагає від експерта не просто 
консультації з медиком, але й сам почеркознавець повинен володіти 
певними медичними знаннями стосовно характерного впливу названих 
захворювань на рухові (а отже, й почеркові) навики людини. Саме такі 
знання необхідні для визначення характеру порушень, виявлених у 
досліджуваному записі чи підписі, та співставлення цих відомостей із 
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наявними даними про стан здоров’я особи, що ідентифікується. Однак для 
цього слід не лише вивчати наявні методики щодо дослідження почерків 
та підписів осіб старечого віку та вражених певними захворюваннями, але 
й постійно продовжувати дослідження цієї теми, поглиблюючи її, 
збільшуючи кількісно та якісно ілюстративний матеріал з такими 
об’єктами дослідження та рухаючись паралельно із розвитком медичної 
діагностики.  

Окремий предмет досліджень – регрес писемних навиків, який настає 
у старіючих людей та в осіб, які не мають писемної практики. Зниження 
ручної вправності, мануальних здібностей, ослаблення зору ускладнюють 
контроль як над поверхнею, на яку наноситься текст чи підпис, так і над 
можливістю вчинення певних мануальних дій, що відображається на 
писемних навиках. Тут на допомогу почеркознавцю приходить судова 
медицина із її знаннями в галузі фізіології та патології. 

Процес інволюції почерку (іншими словами – регресу писемних 
навиків) може посилюватись під впливом захворювань, наявність яких у 
людей похилого віку є звичною (ревматизм, захворювання суглобів, 
хвороби серцево – судинної системи тощо). Але слід усвідомлювати, що 
хвороби у сучасному світі «молодшають», тому захворювання, які раніше 
вважались    «старечими» у сучасному світі можуть зустрічатись у людей 
середнього чи навіть молодого віку. Характер впливу цих захворювань на 
писемні навички, на деформацію почерку мусить також стати предметом 
старанного вивчення та дослідження. 

Проте на мою думку, тут експерти – почеркознавці «приречені» 
проводити власні дослідження. Бо хоч представники інших наук можуть у 
своїх працях побіжно посилатись на зміни у почерку особи як один із 
багатьох проявів певного захворювання, але вони точно не проводять 
жодних експериментальних досліджень в цьому напрямку. Тому лише 
фахові експерти – почеркознавці в стані провести дослідження змін в 
почерках осіб, що мають хвороби мозку, деменцію, постінсультну афазію, 
такі поширені зараз хворобу Альцгеймера, розсіяний склероз, хворобу 
Паркінсона та ін. Причому такі дослідження матимуть прикладний 
характер не лише для почеркознавства, але, ймовірно, і для медичної 
діагностики. 

Крім того, почерк може змінюватись під впливом факторів зовнішніх, 
наприклад стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Окремо як 
перспективно важливе слід визнати вивчення особливостей письма та 
писемного мовлення осіб, що перебувають під впливом токсичних (в т.ч. 
фармацевтичних) субстанцій. 

Об’єктивною є потреба у глибокому вивченні почерку левкутів, тобто 
почерків та підписів, виконаних особами для яких ліва рука виступає 
ведучою. Адже кількість таких людей неухильно зростає. Тут теж 
проявлятиметься мультидисциплінарний характер почеркознавчої науки, 
адже слід застосовувати знання не лише суто почеркознавчі, але й 
педагогічні, частково – медичні, психологічні, із збором великого 
експериментального матеріалу. 
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Крім того, практика стверджує, що постійно зростає кількість людей з 
амбідекстрією, тобто вродженим або набутим (виробленим у процесі 
тренування) однаковим розвитком функцій обох рук, без виділення 
ведучої руки, при чому людина здатна виконувати рухомі дії лівою та 
правою руками з однаковою швидкістю та ефективністю. При глибокому 
вивченні цієї теми знову ж таки необхідне поєднання знань медицини, 
педагогіки та почеркознавства. 

Окремо слід відзначити дослідження впливу на письмо психічних 
захворювань. Такі захворювання вже були предметом дослідження, однак 
поступальний рівень розвитку судової психіатрії, наявність нових методик 
лікування та випуск нових фармацевтичних препаратів для подолання цієї 
категорії недуг примушує почеркознавців цікавитись цією темою 
паралельно із фахівцями – психіатрами. 

Ще одним окремим типом мультидисциплінарних дослідження слід 
вважати вплив на почерк психологічного стану виконавця. Графологія як 
наукова дисципліна переживала часи кращі та гірші, але в Європі зараз 
вона переживає «друге життя». Наприклад, у Франції, під час навчання в 
університетах студенти вивчають графологію з метою проведення тестів 
при працевлаштуванні або в закладах профорієнтації. В Італії разом 
навчаються графологи (як психологи почерку) та експерти –
почеркознавці. Це виглядає логічним, оскільки почеркознавцям слід 
цікавитись психологією для більш ґрунтовного дослідження письма. Хоча 
слід визнати, що не завжди існують істотні зв’язки між психічним станом 
особи та її почерком. Емоційні чинники можуть мати вплив на писемний 
навик, однак завдяки силі особистості, твердості її характеру такі чинники 
можуть не відобразитись на почерку чи підписі. 

Мультидисциплінарність судової криміналістики часто вимагає при 
проведенні експертизи в конкретній справі поєднувати знання з різних 
галузей криміналістики. Задля більш правильного поєднання емпіричних 
знань та практичної роботи доцільно опрацьовувати через наукові статті 
основні напрямки застосування почеркознавцями інших – суміжних і не 
тільки – галузей. 

В програмах підготовки молодих експертів слід приділяти особливу 
увагу ґрунтовному вивченню усіх (як старих, так і сучасних) методів та 
методик, а також вивченню зарубіжного досвіду, що сприяло б 
розширенню професійного світогляду та стимулювало можливості для 
наукової роботи. 
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Однім з актуальних питань сучасної судової експертології, що 

потребує невідкладного вирішення, є правове регулювання недержавної 
судово-експертної діяльності, яка в даний час за обсягом проведених 
досліджень знаходиться на рівні з державною. 

При цьому, якість проведених недержавними судовими експертами 
судових експертиз викликає безліч нарікань з боку слідства і суду. Оцінити 
і відстежити компетентність недержавного експерта і, відповідно, 
достовірність його укладення дуже непросте завдання для слідчих і суддів. 

Державні експерти проходять кожні 5 років переатестацію на право 
виконання експертиз певного роду або виду і мають відповідне свідоцтво, 
що гарантуватиме його компетентність. 
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Вочевидь, що, залучаючи до виконання судової експертизи слідчий, 
слідчий суддя, суддя чи адвокат повинні бути впевнені в його компетенції, 
не важливо в якій організації – державної або недержавної – він працює. 

Рішенням даної проблеми є, як показує і практика зарубіжних країн, 
створення державного реєстру всіх судових експертів. Створення такого 
реєстру – це формування переліку експертів, що мають право самостійного 
проведення дослідження і кожні 5 років зобов’язані його підтверджувати. 
Таким чином, при виборі експерта, ініціатор призначення експертизи 
зобов’язаний буде, перш за все, керуватися даними реєстром. 

У цьому випадку стираються відмінності між недержавними та 
державними експертами з їх компетентності, тобто основній вимозі їх 
участі в судочинстві. Однак необхідно, щоб процес надання права 
самостійного проведення дослідження державних і недержавних експертів 
був чітко визначений та ідентичний. 

Складність в оцінці компетентності експерта і наукової обґрунтованості 
методик дослідження, що визначають достовірність висновків експерта, 
обумовлює необхідність стандартизації надання права самостійного 
проведення дослідження експертів і стандартизації типових експертних 
методик. 

Необхідність стандартизації судово-експертної діяльності 
продиктована потребами практики. Ряд проблем, пов’язаних як з 
процесуальним регулюванням даної діяльності, так і з її методичним та 
організаційним забезпеченням, неможливо усунути без розробки 
загальних, прийнятих усіма суб’єктами судово-експертної діяльності, 
стандартів її здійснення. 

Для забезпечення достовірності висновків експертів необхідна також 
стандартизація експертних методик, експертних установ та лабораторій. 

Наукова обґрунтованість експертних методик лежить в основі 
обґрунтованого достовірного висновку експерта. Використання різних методик 
експертного дослідження для вирішення типових експертних завдань не тільки 
створює, перш за все, для слідчих і суддів, проблеми оцінки правильного їх 
застосування, а й призводить часом до експертних помилок. 

Найбільш поширеним і ефективним методом стандартизації є уніфікація. 
Необхідна уніфікація понять і термінів судових експертиз, проведених в 

експертних установах різних відомств. Перелік проведених експертиз 
визначається і затверджується відомчими нормативними актами, якщо мова йде 
про державні експертні установи, або керівниками недержавних установ. При 
цьому одні й ті ж дослідження в експертних підрозділах різних відомств повинні 
мати однакову назві – це позбавить проблеми при призначенні експертиз, а 
також питання і при оцінці необхідної компетенції експертів. 

Поряд з методичним та організаційним забезпеченням судово-
експертної діяльності об’єктами стандартизації можуть бути і 
процесуальні аспекти даної діяльності. 

Аналіз процесуального законодавства також показує необхідність 
уніфікації норм, що регламентують виробництво судової експертизи. 
Незважаючи на те, що порядок виконання і значимість в процесі доведення 
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судових експертиз не залежить від виду судочинства, в галузевих 
процесуальних кодексах норми, що визначають процесуальний статус 
судового експерта та керівника судово-експертної установи, 
розрізняються як за обсягом наданих прав та обов’язків, так і за змістом. 

Формулювання одних і тих самих положень в кодексах різниться і за 
формою, що ускладнює їх сприйняття ініціатором. Вочевидь, необхідна 
уніфікація формулювання положень, що регламентують виробництво 
судової експертизи в галузевих процесуальних кодексах. 

Розглянуті вище актуальні в даний час проблеми теоретичного, 
процесуального та організаційного забезпечення судово-експертної діяльності 
можуть бути вирішені шляхом подальших обговорень теоретичних концепцій 
про судову експертизу як галузі наукового знання для визначення єдиного, 
прийнятого науковим співтовариством, погляду на її утримання. 

Одним із шляхів вирішення цих проблем, вже зараз став створений в 
2018 році Технічний комітет із стандартизації ТК-192 «Судова 
экспертиза», основним напрямком діяльності якого є стандартизація 
термінів, понять і методик судово-експертних досліджень. 
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Анотація. В публікації дається аналіз проблеми професійного вигорання 

судових експертів. Визначено поняття «професійне вигорання». Синдром 



498 

професійного вигорання розглядається як динамічний процес і визначені стадії 
його розвитку. 

Ключові слова: професійне вигорання, емоційне вигорання, судовий експерт, 
професійна деструкція. 

 
Annotation. The publication analyzes the problems of professional burnout of 

forensic experts. The concept of “professional burnout” is defined. Professional burnout 
syndrome is considered a dynamic process and the stages of its development are defined. 

Key words: professional burnout, emotional burnout, forensic expert, professional 
destruction. 

 
Аннотация. В публикации дается анализ проблемы профессионального 

выгорания судебных экспертов. Определено понятие «профессиональное 
выгорание». Синдром профессионального выгорания рассматривается как 
динамический процесс и определены стадии его развития. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, 
судебный эксперт, профессиональная деструкция. 

 
Модернізація судово-правової системи зумовлює більш високий 

рівень вимог до діяльності судових експертів. Професійне та якісне 
виконання експертної діяльності вимагає активізації психічних процесів, 
концентрації уваги, оптимального рівня соматичного і психічного 
здоров’я. Експертна діяльність, вимагає від фахівця потужних резервів 
самовпорядкування і належить до найбільш напружених в емоційному 
плані видів праці. У зв’язку з цим, одним із негативних наслідків 
довготривалого стресу є синдром професійного вигорання. 

Професійне вигорання судових експертів передбачає поступову 
втрату емоційної, когнітивної, фізичної активності, що проявляється 
відповідними симптомами виснаження і втоми, зниженням задоволення 
від виконання професійних обов’язків, загостренням хронічних хвороб. 
Специфіка експертної діяльності вимагає ефективної мобілізації 
внутрішніх ресурсів фахівця, що є неможливим без своєчасного 
виявлення, попередження та профілактики феномену професійного 
вигорання. 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження свідчить про 
багатоаспектність її наукового осмислення. Теоретичні аспекти проблеми 
професійного вигорання відображено у працях провідних українських та 
зарубіжних учених. Зміст й структура даного феномену визначені у 
дослідженнях С. Ауербаха, В. Бойко, Д. Брайта, Н. Водоп’янової,  
Н. Грішина, А. Маркової, О. Рукавішнікова, Н. Самоукіної, Л. Юр’євої та ін. 

Важливими для розуміння та розкриття компонентів і детермінантів 
зазначеного феномена є праці Н. Левицької, Г. Ложкіна, Л. Малець,  
Г. Робертса, М. Смульсона, Ф. Сторлі, К. Черніса тощо. 

Сучасні вчені визначають синдром професійного вигорання, як 
особистісну деформацію що викликана системним професійним стресом. 
Ключовим компонентом синдрому професійного вигорання є 
невідповідність між особистістю і вимогами, які до неї висуваються. 
Сьогодні майже в усіх групах фахівців «комунікативних» професій, до 
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яких відноситься й професія судового експерту, є особи з високим та 
середнім рівнем «вигорання». Це пов’язано, перш за все, з особливостями 
професійної діяльності, а також відсутністю в експертних установах умов 
для зняття психологічної втоми, недостатньої компетентності в питаннях 
судових експертів збереження і зміцнення професійного здоров’я[1,8]. 
Вищезазначене вимагає більш глибокого розгляду теоретичних аспектів 
синдрому «вигорання», що дозволить розробити заходи і засоби захисту 
судових експертів від негативного впливу психогенних чинників 
професійної діяльності. 

Результати сучасних досліджень указують, що процеси професійної 
реалізації людини значною мірою зумовлені особливостями її 
психологічної організації. Адже, сукупність психічних властивостей і 
якостей суб’єкта впливає як на процес, так і на результат перебігу 
професійної діяльності[5]. 

Як науковий феномен, синдром професійного вигорання – набутий 
стереотип емоційної поведінки. Вигорання – частково функціональний 
стереотип, що дозволяє людині дозувати і економно використовувати 
особистісні ресурси. Дизфункціональні наслідки вигорання негативно 
впливають на виконання професійних ролей, професійну діяльність, 
психічне здоров’я та психологічне благополуччя особистості[1,7]. 

Важливими в контексті дослідження є наукові висновки М. Борисової, 
яка встановила, що професійне вигорання, як динамічний процес має ряд 
стадій, а саме: 

–перша стадія носить упереджувальний характер та проявляється в 
обмеженні соціальних контактів і відмові від потреб, які не пов’язані з 
роботою; 

–друга стадія демонструє зниження рівня власного залучення до 
професійної діяльності; 

– третя стадія характеризується гострими емоційними реакціями з 
переважанням депресивних і агресивних станів, які супроводжуються 
страхами, перепадами настрою, апатією, почуттям провини, зниженням 
самооцінки, а також відсутністю толерантності, підвищеною 
конфліктністю тощо; 

– четверта стадія проявляється у деструктивної поведінки, що 
відображується в інтелектуальній, мотиваційній та емоційній сферах; 

– п’ята стадія характеризується тотальним розчаруванням і 
сформованістю негативної життєвої установки, що проявляється в 
екзистенційному відчаї, почутті безпомічності, утраті сенсу життя[1]. 

Діяльність судового експерта характеризується напруженістю, 
підвищеною відповідальністю, наявністю широкого кола обов’язків, що 
зумовлює її хронічну стресогенність. Адже, професійна діяльність 
судового експерта зобов’язує мати високий рівень професіоналізму, легко 
й швидко адаптуватися до складних умов діяльності та адекватно 
реагувати на різні обставини.  

Аналіз проблеми професійного вигорання судових експертів дозволив 
констатувати, що явище професійного вигорання має деструктивний 
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характер і здійснює руйнівний вплив не лише на професійну діяльність 
судового експерта, але й на його особистість. Професійна діяльність 
судового експерта потребує постійного саморозвитку, удосконалення 
своїх навичок та вмінь, концентрації уваги, соматичного і психічного 
здоров’я, потужних резервів самовпорядкування тощо. Перспективою 
дослідження проблеми професійного вигорання судового експерта є 
пошук шляхів попередження професійної деформації, стабілізації його 
психоемоційного стану та підвищення рівня стресостійкості. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ 
НОМЕРІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
SOME ISSUES OF LEGAL EXPERT ACTIVITY OF THE COMPLEX 

RESEARCH 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Анотація. Розглянуті питання виявлення змін, підробок або замін 

ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова транспортного засобу 
за допомогою вихретокових дефектоскопів. 

Ключові слова: транспортний засіб, Кримінальний кодекс, експертиза, 
експертне дослідження, вихрострумовий дефектоскоп. 

 
Annotation. Іssues of detecting changes, fakes or replacements of the identification 

number, engine numbers, chassis or vehicle body using eddy current flaw detectors. 
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Key words: vehicle, Criminal сode, examination, expert research, eddy current flaw 
detector. 

 
Аннотация. рассмотрены вопросы выявления изменений, подделок или 

замен идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова 
транспортного средства с помощью вихретоковых дефектоскопов. 

Ключевые слова: транспортное средство, Уголовный кодекс, экспертиза, 
экспертное исследование, вихретоковый дефектоскоп. 

 
Кількість правочинів з колісними транспортними засобами, а також і 

кількість дорожньо-транспортних пригод у всім світі постійно зростає. Це 
пов’язано із значним розширенням ринку автомобілів, в тому числі і в 
Україні. Тому кількість знищень, підробок або замін ідентифікаційного 
номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або замін без дозволу 
відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером 
транспортного засобу значно поширилась. За що законодавство України 
передбачає кримінальну відповідальність. Чинна редакція статті 290 
Кримінального кодексу (КК) України передбачає штраф від п’ятдесяти до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох 
років, за підробку чи знищення ідентифікаційного номера, номерів 
двигуна, шасі або кузова. 

Предметом злочину є: ідентифікаційний номер; номери двигуна, шасі 
або кузова; номерна панель з ідентифікаційним номером транспортного 
засобу. 

Індивідуальний номер двигуна, шасі (кузова) транспортного засобу 
наноситься заводом-виготовлювачем на передній панелі під капотом 
легкового автомобіля або над аркою переднього колеса та дублюється на 
окремих табличках, закріплених в салоні. Такі номери призначені для 
ідентифікації автомобіля в процесі руху, під час його реєстрації, 
перереєстрації, технічного огляду, зазначаються у свідоцтві про 
реєстрацію транспортного засобу і містяться у автоматизованих 
інформаційно-пошукових системах МВС та Національної поліції. 

Об’єктивна сторона злочину може виразитися у таких формах: 
знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів 
двигуна, шасі або кузова, а також заміна без дозволу відповідних органів 
номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу. 

До найбільш поширених видів експертиз при розслідуванні злочинів, 
передбачених ст. 290 КК України, належить експертиза з ідентифікації 
номерів транспортного засобу, що передбачає дослідження: місць 
з’єднання (кріплення) маркованої панелі з іншими панелями кузова (або 
рамної конструкції з кузовом автомобіля); маркованої панелі на предмет 
заміни її фрагмента (частини) шляхом демонтажу; знаків 
ідентифікаційного маркування, нанесених на марковану панель; 
заводських маркувальних табличок з ідентифікаційним маркуванням; 
ідентифікаційного маркування, записаного в електронних носіях; 
маркованої панелі в разі встановлення факту зміни або знищення 
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первинного (заводського) ідентифікаційного маркування; виробничого 
(внутрізаводського) номера автомобіля; індивідуального маркування 
коробки передач та інших елементів комплектації, номери яких 
зафіксовані в інформаційній базі даних підприємства-виготовлювача; 
номера двигуна, а також оцінку результатів експертного дослідження 
маркувальних позначень транспортного засобу.  

Звичайно працівниками експертної служби для виявлення фактів 
зміни (підробки), знищення ідентифікаційних номерів транспортних 
засобів використовуються бінокулярний мікроскоп, ліхтарик, фотоапарат, 
дзеркало, лінійка, лупа, ультрафіолетова лампа, шліфувальний папір 
тощо [1]. Головною перевагою таких підручних засобів та простих 
технічних пристроїв є те, що вони дозволяють безпосередньо і, як правило, 
кількісно оцінити контрольовані параметри об’єкта, наприклад розміри і 
місце розташування порушення цілісності зварного з’єднання. Але 
ефективно вирішувати завдання щодо точного виявлення і фіксації 
(відображення) ознак підробки ідентифікаційних номерів автомобілів, 
зробленої правопорушниками із застосуванням новітнього обладнання 
вказані засоби і пристрої не спроможні, крім того вони по суті є 
руйнуючими, тому що викликають пошкодження або навіть руйнування 
лакофарбового покриття автотранспортних засобів. Тому важливішим 
практичним моментом у проведенні судових експертиз є застосування 
методів і пристроїв, що мають неруйнуючий характер, та спрямовані на 
максимальне збереження об’єктів дослідження. 

Під час комплексного дослідження транспортних засобів та їхніх 
супровідних документів особливу складність викликає саме дослідження 
ідентифікаційних номерів та маркувальних позначень автомобілів і їх 
агрегатів. За таких обставин фахівці науково-дослідних установ 
пристосовують до потреб практики різні універсальні та 
вузькоспеціалізовані технічні пристрої, розроблюють та удосконалюють 
спеціальні апаратні комплекси, що допомагають точно і правильно 
вирішувати поставлені перед експертом питання. 

На наш погляд, найбільш перспективними методами експертного 
дослідження, які ніяк не впливають на об’єкт дослідження та не 
потребують тривалих витрат часу, є методи неруйнуючого контролю. 
Наразі в області неруйнуючого контролю все більшого поширення 
отримує вихрострумовий метод. Принцип дії вихрострумових приборів 
заснований на аналізі взаємодії зовнішнього електромагнітного поля з 
електромагнітним полем вихрових струмів, що наводяться індуктивною 
котушкою у металевому об’єкті. Щільність вихрових струмів в залежить 
від геометричних, електромагнітних параметрів об’єкта, а також від 
взаємного положення пристрою та об’єкта. У якості перетворювача 
переважно використовуються індуктивні котушки. Синусоїдальний або 
імпульсний струм, створює електромагнітне поле, яке збуджує вихрові 
струми в металевому об’єкті. Електромагнітне поле вихрових струмів 
впливає на індуктивні котушки пристрою, створювачі в них 
електрорушійну силу або змінюючи їхній імпеданс [2]. Таким чином 
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головна перевага вихрострумового методу виявлення знищень, підробок 
або замін ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова 
транспортного засобу полягає в тому, що його можна проводити без 
механічного пошкодження корпусу, лакофарбового покриття або двигуна 
транспортного засобу.  

Практичне використання в експертній практиці. Вихрострумові 
дефектоскопи, структуроміри, толщіноміри можуть бути достатньо 
успішно використані для встановлення дефектів кузовів автомобілів і 
визначення фактів заміни маркувальних позначень кузова [3]. Наприклад, 
вихрострумові дефектоскопи дозволяють виявляти: напайку, наклейку або 
вварювання металевих фрагментів з маркувальними позначеннями, зміну 
товщини й однорідності листового металу, а також сховані відхилення 
(дефекти) у металевому матеріалі транспортного засобу, Використання 
дефектоскопів дозволяє встановити місця можливої локалізації дефектів, 
неоднорідностей металу або зварених з’єднань без порушення цілісності 
лакофарбового покриття кузова. Пристрої компактні, можуть 
комплектуватися індикаторами різних типів (звукові, світлові) і 
дозволяють швидко перевірити різні ділянки поверхні кузова. Пристрої 
дозволяють без видалення лакофарбового покриття ефективно 
діагностувати можливу наявність зварених швів (у тому числі й 
кустарних), слідів заводського походження (сліди штампування у згинах 
номерних панелей, сліди підпору нумератора) й інші неоднорідності. 

Застосування вихрострумових дефектоскопів найбільш ефективно при 
дослідженні заміни первинного номера на інший номер, який реалізується 
шляхом заміни панелі (фрагмента панелі, ділянки металу) з номером кузова 
або заміни номерних панелей разом із суміжними елементами кузова. 
Методика експертного дослідження з використанням вихрострумових 
дефектоскопів визначається способом зміни маркування кузова. Спочатку 
вивчаються ділянки панелі, що прилягають до місця маркування. 
Спрацьовування індікації приладу може свідчити як про наявність суцільного 
дефекту металу у вигляді звареного шва, тріщини, наявності сторонніх 
матеріалів. По характеру спрацьовування приладу можна визначити розміри 
й локалізацію дефектів (наявність або відсутність суцільного замкнутого 
контуру) і оцінити їхнє можливе походження. У випадку підозр щодо 
можливого кримінального походження дефектів необхідно проводити 
перевірку даної ділянки металу зі зняттям лакофарбового покриття та за 
необхідності із застосуванням методів хімічного або електрохімічного 
травлення. Якщо дефектів у зоні, що прилягає до маркувального майданчика, 
виявити не вдалося, перевіряється наявність (відсутність дефектів) по всій 
довжині номерної деталі [4]. 

До недоліків вихрострумових дефектоскопів варто віднести окремі 
помилкові спрацьовування сигналізації приладу за наявності на металі 
плям з неоднорідними магнітними властивостями, наприклад, плями від 
ударів на сталі, зони металу поблизу зварених швів та на вигнутих 
поверхнях, у зв’язку з чим при проведенні криміналістичних досліджень 
недоцільно використовувати вихрострумовий дефектоскоп як основний 
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достовірний пристрій, але цілком виправдано їх використання під час 
виявлення певних видів підробки, що дозволяє значно прискорити процес 
дослідження й мінімізувати ушкодження зовнішнього вигляду 
транспортного засобу. 
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Анотація. На підставі аналізу чинного законодавства, зроблено висновок про 

недопустимість самостійного експертного дослідження з використанням 
поліграфу в якості доказу у кримінальному провадженні. Запропоновані напрями 
правового регулювання та нормативного закріплення такої діяльності з тим, щоб її 
результати могли мати доказове значення. 

Ключові слова: поліграф, експертні дослідження, допустимість доказу. 
 
Annotation. On the basis of the analysis of the current legislation, it was concluded 

that the inadmissibility of independent expert research using polygraph as evidence in 
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criminal proceedings. Directions of legal regulation and normative consolidation of such 
activity are suggested in order that its results can be of probative value. 

Key words: polygraph, expert researches, admissibility of evidence. 
 
Аннотация. На основании анализа действующего законодательства сделан 

вывод о недопустимости самостоятельного экспертного исследования с 
использованием полиграфа в качестве доказательства в уголовном производстве. 
Предложены направления правового регулирования и нормативного закрепления 
такой деятельности с тем, чтобы ее результаты могли иметь доказательственное 
значение. 

Ключевые слова: полиграф, экспертные исследования, допустимость 
доказательства 

 
Діагностика достовірності вербальної інформації з використанням 

поліграфа використовується наразі в Україні у багатьох сферах 
суспільного життя та широко висвітлюється в ЗМІ. Наразі часто у poбoтi з 
пеpcoналoм, в ході пpoведення cлужбoвих poзcлiдувань й навіть у сфері 
приватного життя результати проходження перевірки з використанням 
поліграфа подаються як істинні в останній інстанції. Послуги на 
вітчизняному ринку інструментальної діагностики достовірності 
вербальної інформації надаються на сьогодні понад 300 фахівцями – 
поліграфологами. Посади спеціалістів – поліграфологів передбачені в 
комерційних банках і компаніях, страхових та консалтингових компаніях, 
кадрових агенціях тощо. Оcoбливo важливoгo значення метoд пеpевipки за 
дoпoмoгoю пoлiгpафа достовірності інформації, що повідомляється, 
набуває під час poзcлiдування кримінальних правопорушень. Така 
практика у багатьох зарубіжних країнах є поширеною. 

Разом з тим, системний аналіз судових рішень за 2007 – 2018 р.р. 
свідчить про неоднозначність вітчизняної судової практики у вирішенні 
питання, чи можуть результати поліграфних досліджень бути доказами у 
кримінальному провадженні. Не має однозначності у вирішенні цього 
питання й у рішеннях судів апеляційної й касаційної інстанцій. 

Передусім зазначимо, що сфера кримінального судочинства 
послуговується результатами поліграфних перевірок переважно у 
випадках надзвичайної складності розслідування, відсутності 
процесуальних доказів винуватості або невинуватості особи у 
інкримінованому їй кримінальному правопорушенні, а також відсутності 
реальної можливості у підозрюваного спростувати висунуту йому підозру 
та забезпечити захист від обвинувачення іншими доказами тощо. Часто 
метод використовується у випадках, коли підтвердити або спростувати 
інформацію, що повідомляється свідком, потерпілим або підозрюваним 
іншим шляхом не можливо. 

Системний аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях (за 
2007 – 2018 р.р.), в обґрунтуванні яких бралися до уваги результати 
поліграфних досліджень, свідчить про те, що у переважній більшості 
випадків такі дослідження оформлюються у процесуальній формі 
висновку експерта. Для його отримання у відповідних кримінальних 
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провадженнях проводилися “судова психофізіологічна експертиза із 
застосуванням поліграфа” [1], “судово-психологічно-фізіологічна 
експертиза з використанням поліграфа” [2], “психофізіологічне 
дослідження із застосуванням апарату поліграф” [3], “психофізіологічне 
дослідження правдивості показів” [4], “психофізіологічна експертиза 
достовірності показань” [5] тощо. 

У переважній більшості випадків поліграфолог, який проводив 
відповідне дослідження, підписував свій висновок як “експерт”, “експерт-
поліграфолог” тощо. На наш погляд, хибній практиці ототожнення 
поняття “судового експерта” , “експерта-поліграфолога” й спеціаліста – 
поліграфолога певною мірою сприяє той факт, що наказом 
Держспоживстандарту №327 від 20.07.2010 р. до Національного 
класифікатору України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" під кодом 
2144.2 внесено професію “експерт-поліграфолог” [6]. Зважаючи на це, 
окремими фахівцями робиться хибний висновок про те, що вони мають 
право брати участь у кримінальному судочинстві у статусі саме експерта 
(ст. 69 КПК України) та складати висновок експерта, що буде мати 
доказове значення у кримінальному провадженні. 

Аналіз вітчизняного законодавства свідчить про те, що для 
проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно 
державними спеціалізованими установами, є допустимим залучення крім 
судових експертів також інших фахівців з відповідних галузей знань (ч. 4 
ст. 7 Закону України «Про судову експертизу») [7]. Такі фахівці не є 
судовими експертами та не включені до відповідного Реєстру атестованих 
судових експертів. Таким фахівцем, що залучається, за певних обставин, 
про які ми будемо говорити нижче, може бути й експерт – поліграфолог, 
що набуває процесуального статусу експерта у кримінальному 
провадженні (ст. 69 КПК України).  

Однак, визначальним для встановлення допустимості висновку 
експерта як доказу у кримінальному провадженні, в якому процесуально 
закріплюються результати інструментальної діагностики достовірності 
вербальної інформації, що повідомляється, на наш погляд, є не стільки 
процесуальний статус поліграфолога, скільки певні науково-методичні 
аспекти його діяльності.  

Так, судовою експертизою у кримінальному провадженні може бути не 
будь-яке дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про обставини справи, а дослідження, методика проведення якого 
є науково обґрунтованою, валідною та відповідає іншим, встановленим 
відповідною галуззю знань критеріям. Саме такі методики проведення 
судових експертиз відповідно до Закону України “Про судову експертизу” 
підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається 
Кабінетом Міністрів України (крім судово-медичних та судово-
психіатричних) [7]. Перелік судових експертиз, їх основні завдання та 
орієнтовний перелік вирішуваних питань міститься у Науково-методичних 
рекомендаціях   з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 
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від 08.10.1998 р. № 53/5 (зі змінами і доповненнями) [8]. У пункті 6.8. Розділу 
ІV “Психологічна експертиза” вказаних Рекомендацій зазначено, що з метою 
отримання орієнтувальної інформації можуть проводитися опитування із 
застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа. 
Також визначений предмет такого опитування – отримання орієнтувальної 
інформації щодо: ступеня ймовірності повідомленої опитуваною особою 
інформації; повноти наданої опитуваною особою інформації; джерела 
отриманої опитуваною особою інформації та ін. [8]. Таким положенням 
законодавець визначив можливою лише участь поліграфолога у проведенні 
судово-психологічної експертизи, яка проводиться відповідно не ним 
особисто, а судовим експертом – психологом (можливий варіант, що судовий 
експерт-психолог володіє методиками роботи з поліграфом, в такому випадку 
залучати поліграфолога не є доцільним й експертиза може проводитися 
одноособово). Жодних інших видів досліджень та судових експертиз, у тому 
числі й тих, що б могли проводитися поліграфологом самостійно, 
Рекомендації не містять. 

На наш погляд, саме відсутність атестованих та зареєстрованих 
належним чином методик поліграфних досліджень [9] є причиною 
відсутності єдиної термінології у позначеннях так званих судових 
експертиз, що проводяться у кримінальних провадженнях 
поліграфологами, та є однією з головних причин, з якої висновок експерта, 
складений як результат інструментальної діагностики достовірності 
вербальної інформації, що повідомляється, є недопустимим доказом у 
кримінальному провадженні. 

Так, наприклад, обґрунтовано суд не взяв до уваги як допустимий 
доказ висновок психофізіологічної експертизи достовірності показань, 
вказавши серед інших причин таку: “Висновки психофізіологічного 
дослідження не можуть бути взяті до уваги, позаяк ними визначається 
достовірність показань (вид. нами – Д.С.) підозрюваного у вбивстві 
ОСОБА_1, що є предметом оцінки слідчого або суду, але аж ніяк не 
психофізіологічної експертизи” [5].  

Таким чином, відсутність єдиних науково-методичних засад проведення 
інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, що 
повідомляється, призводить до грубих правових помилок, яких 
припускаються як поліграфологи у своїй самостійній експертній діяльності, 
так і особи, які залучають їх до кримінального провадження, та як наслідок – 
до дискредитації застосування поліграфа як методу дослідження.  

Для використання результатів використання поліграфа у виді такого 
доказу, як висновок експерта, необхідно внести відповідні зміни й доповнення 
до закону України “Про судову експертизу”, 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, а головне – зареєструвати 
загальноприйняті, апробовані світовою практикою методики інструмен-
тальної діагностики достовірності вербальної інформації в Реєстрі методик 
проведення судових експертиз Міністерства Юстиції України.  
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Annotation. Based on a scientific analysis of the current legislation and literary 

sources, the article highlights the development of judicial precedent as an independent 
source of law in the legal system of Ukraine. 
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Аннотація. В статье на основании научного анализа действующего 

законодательства и литературных источников, освещено становления судебного 
прецедента в качестве самостоятельного источника права в правовой системе 
Украины. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, источник права, прецедент. 
 
Однією з умов входження України до Європейського Союзу є 

імплементація в українське законодавство міжнародних стандартів у сфері 
кримінального судочинства. А про актуальність цієї проблеми, з 
практичного погляду, свідчить і велика кількість звернень громадян 
України до Європейського суду з прав людини (далі – Суду) зі скаргами 
на порушення їхніх прав під час кримінального провадження, що 
обумовило спрямування правотворчого процесу в Україні у напрямі 
сприяння забезпеченню прав людини. 

Одним із заходів приведення законодавства України відповідно до 
міжнародних стандартів стало прийняття 23 лютого 2006 року Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» [3]. Принципово важливим положенням якого стала 
ст. 17, згідно з якою прецедентну практику визнано джерелом права, хоча 
правова система України є класичною системою континентального права, 
яка не визнає принципи stare decisis (вирішити майбутні справи так, як 
було вирішено раніше, в минулих справах) закладені в англо-
американській правовій системі. 

Відповідно до цього положення судова практика може 
застосовуватися безпосередньо із текстів оригіналів судових рішень 
викладених офіційними мовами Суду. 

Ця прогресивна тенденція набула розвитку в Кримінальному 
процесуальному кодексі України (далі – КПК України) [1]. Зокрема, згідно 
з частиною 2 ст. 8 «принцип верховенства права у кримінальному 
провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду 
з прав людини» та у частині 5 ст. 9, згідно з якою «кримінальне 
процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням 
практики Європейського суду з прав людини», що фактично легалізувало 
практику Суду, як джерело кримінального процесуального права України. 

Внаслідок цього, роль судового прецеденту в правотворчій та 
правозастосовчій діяльності України, набула якісно нового змісту, що 
сприятиме розв’язанню проблем, які виникають в зв’язку з 
недосконалістю законодавства (суперечності і прогалин в ньому) та 
надаватиме можливість уточнювати положення закону шляхом створення 
«правоположень судової практики» [7, с. 541]. 
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15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України від 3 жовтня 2017 
року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [4] 
та розпочав роботу Верховний Суд, а його діяльність стала прогресивним 
кроком у забезпеченні дотримання норм Конституції України, положень 
Конвенції та імплементації європейських стандартів у кримінальне 
судочинство з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. 

Важливе значення у цьому напрямі мають і частини 6 ст. 13 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. [2] згідно з 
якою «висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах 
Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких 
норм права», а також частини 6 ст. 368 КПК України згідно з якою 
«обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну 
відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, 
суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, 
викладені в постановах Верховного Суду». 

Вказані зміни є свідченням того, що правові висновки Верховного 
Суду щодо застосування норм кримінального та кримінального 
процесуального права мають ознаки не тільки правотлумачного та 
правозастосовчого, а й нормативно-правового прецедента, якщо у них 
містяться положення (судові норми) та приклади їх застосування до 
обставин конкретного кримінального провадження. У такий спосіб 
забезпечується вирішення спору за умови неоднозначності, колізійності 
або відсутності правового регулювання суспільних відносин. При цьому 
нові норми права створюються Верховним Судом з дотриманням 
загальних засад судочинства. Саме ця властивість правових висновків 
Верховного Суду дає підстави вважати їх джерелом кримінального 
процесуального права України [5, с. 240]. 

Водночас, впровадження правових позицій Суду щодо змісту 
гарантованих Конвенцією прав і свобод, може бути досягнуто тільки за 
умови їх врахування під час тлумачення положень про права людини у 
процесах нормотворчості та правозастосування [6, с. 18]. 

Отже, судовий прецедент набув значної вагомості не тільки в країнах 
Європи, а і офіційно утвердився в Україні. Становлення судового 
прецеденту як самостійного джерела права в континентальній правовій 
системі пов’язане, насамперед, зі зміною ролі суду. Постійне посилення 
незалежності та зростання авторитету правосуддя має своїм наслідком те, 
що суди, здійснюючи правосуддя, формують правові висновки щодо 
застосування норм права, які є обов’язковими для всіх суб’єктів владних 
повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий 
акт, що містить відповідну норму права. 

Крім того, рішення Європейського суду з прав людини, 
Конституційного Суду України та Верховного Суду, мають невідкладно 
відображатися в національному законодавстві України шляхом внесення 
відповідних змін до нього. 
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трасології. Наочно подано процес дослідження слідів розділення рушниці, 
залишених на стволах, слідів відділення, які містяться на прикладі. Наведено 
загальні та окремі ознаки стволів обрізу рушниці і фрагмента стволів, шляхом 
порівняння яких експертом виділяється стійкий індивідуальний комплекс збігів, 
достатній для встановлення цілого за його частинами. 

Ключові слова: ідентифікація, обріз, мікрорельєф. 
 

Annotation. Тhe complex approach to the identification the whole sawe-off of the 
shotgun by parts, sawe-off barrels and a gunstock in respect with the utilization methods 
and means of of trace evidence analysis is presented. The investigation process of 
weapon-traces separation, left on barrels, traces of separation on a butt stock is visually 
demonstrated. The general and partial features of barrels and fragments of barrels are 
introduced. The experiment is made by means of comparison and juxtaposition of them, 
therefore the expert leads the firm individual entity of coincidences sufficient for the 
establishment the whole by its parts. 

Key words: identification, shotgun with sawn-off barrel, micro relief 
 

Аннотация. Автором предложен комплексный подход идентификации 
целого по частям обреза охотничьего ружья, обрезных стволов и ложи с 
использованием приёмов, а также средств трасологии. Наглядно представлен 
процесс исследования следов разделения ружья, оставленных на стволах, следов 
отделения, имеющихся на прикладе. Приведены общие и частные признаки 
стволов обреза ружья и фрагмента стволов, путём сопоставления и совмещения 
которых экспертом выводится стойкий индивидуальный комплекс совпадений, 
достаточный для установления целого по его частям. 

Ключевые слова: идентификация, обрез, микрорельеф. 
 

Боротьба з незаконним обігом вогнепальної зброї та її вилучення із 
незаконного обігу, з подальшим притягненням винних осіб до 
кримінальної відповідальності, є важливим напрямком діяльності 
правоохоронних органів. 

Досить часто із незаконного обігу вилучаються обрізи 
розповсюджених серед населення гладкоствольних мисливських 
рушниць. Розповсюдженість обрізів у кримінальному середовищі 
передусім зумовлена простотою їх виготовлення, доступністю 
боєприпасів, можливістю прихованого носіння, великою площею 
ураження цілі на близьких дистанціях, тощо. 

Виготовлення обрізу мисливської рушниці полягає в укорочуванні 
стволів та ложі зброї металоріжучим інструментом (у переважній кількості 
випадків звичайною ножівкою по металу або за допомогою кутової 
шліфувальної машини). 

Виготовляючи обріз, злочинці не завжди намагаються приховати 
сліди злочинної діяльності та здебільшого не позбуваються відділених 
частин – стволів та прикладів. Вилучення обрізу та окремих частин і 
подальше їх дослідження дає можливість з’ясувати, чи складали до 
розділення обріз і стволи єдине ціле. Вирішення даного завдання можна 
здійснити декількома способами. 

Мета даної роботи – вирішення питання ідентифікації цілого за 
частинами обрізу мисливської рушниці, обрізаних фрагментів стволів та 
ложі з використанням прийомів і засобів трасології. 
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У практичній діяльності правоохоронних органів у злочинців 
найчастіше вилучаються обрізи та фрагменти відпиляних стволів і 
прикладів мисливських рушниць, а перед експертами ставиться завдання 
встановити, чи являли собою до розділення обріз і стволи (приклад) 
єдиним цілим – рушницею.  

Для вирішення питання встановлення цілого, також можуть 
використовуватись методичні підходи трасології [3,4,5,6,7,9]. 

Значна кількість слідів, що з’являються після розділення цілого на 
частини, не мають слідоутворюючого об’єкта у звичайному його 
розумінні, тобто об’єкта у вигляді діючого «зі сторони» твердого, зі 
стійкою просторовою конфігурацією тіла, ознаки якого відобразились у 
слідах. Однак, значна кількість слідів на частинах, що раніше складали 
єдине ціле, входять у коло понять трасології, і її дослідження відповідно 
проводиться прийомами трасології. 

Відділення відбувається шляхом відокремлення від одного об’єкта 
його частини іншими об’єктом, що заглиблюється у товщу першого. В 
особливостях рельєфу кожної площини відображуються ознаки об’єкта, 
який спричинив відділення, та механізм самого процесу впливу знаряддя 
відділення [3,4]. Сліди при відділенні формуються в умовах безперервного 
чергування тиску та ковзання слідоутворюючого об’єкта. Ознаки об’єкта, 
що спричинив відділення, набувають лінійного відображення. Але 
використовувати їх безпосередньо для встановлення цілого складно. Якщо 
відсутнє знаряддя відділення, то для порівняльного дослідження слідів на 
двох частинах можуть використовуватися лише загальні ознаки.  

Разом з тим існує велика група ідентифікаційних ознак, які 
використовуються при встановленні цілого за частинами об’єктів. Такі 
ознаки виникають до відокремлення цілого. Саме той факт, що ознаки 
з’явилися до розділення, визначає саму можливість їх використання з 
метою ідентифікації. До таких ознак належать: 

1. Форма та розміри предмета (однорідного чи складного) у цілому. 
Особливості матеріалу, з якого він та його частини виготовлені 

2. Структура поверхні – нерівність, наявність та будова рельєфних 
малюнків. Фарбування поверхні, наявність та особливості візерунків, 
написів, маркувальних позначень. 

3. Наявність та особливості слідів від інструментів, що 
використовувались у процесі виготовлення предмета. 

4. Ознаки, що виникають у процесі зберігання або (та) експлуатації 
предмета (плями, пошкодження, потертості тощо).  

Якщо спільна площина у порівнюваних об’єктів відсутня, 
ідентифікація проводиться з використанням вищеперелічених ознак, 
розташованих поза площиною розділення, але дозволяє встановлювати 
ціле прийомами трасологічної ідентифікації [6; с. 20-22.]. 

У процесі дослідження вивчаються сліди розділення рушниці, які 
розташовані на зовнішніх торцевих поверхнях стінок стволів та планок 
обрізу і фрагментів відпиляних стволів – наприклад, у вигляді численних 
трас (взаємно паралельних валиків та борозенок). При цьому необхідно 
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звертати увагу на товщину стінок стволів, наявність маркувальних 
позначень, наявність або відсутність покриття, слідів корозії тощо. 

Також детально вивчаються сліди відділення прикладу на задній 
торцевій поверхні ложі та на передній торцевій поверхні прикладу. 

У подальшому, при взаємному порівнянні (методом зіставлення та 
суміщення) наданих обрізу, стволів та прикладу, встановлюються збіги: 

1) Стволів обрізу рушниці та фрагмента стволів (іл. 16-23): 
– загальні ознаки порівнюваних об’єктів: 
• матеріал виготовлення та якість обробки металу; 
• конструкція стволів (здвоєні, з’єднані між собою міжствольною та 

прицільною планками); 
• загальна довжина зіставних елементів стволів порівняно з довжиною 

стволів мисливських гладкоствольних рушниць відповідної моделі; 
• колір, ступінь корозії металу стволів; 
• загальні розміри поперечних зрізів стволів; 
• діаметр каналів стволів; 
• ширина міжствольних і прицільних планок; 
• конструкція міжствольних і прицільних планок; 
• характер зовнішніх поверхонь прицільних планок; 
– окремі ознаки порівнюваних об’єктів: 
• особливості (форма, розміри, локалізація, ступінь вираженості) 

слідів на металі стволів, що виникли у процесі їх експлуатації, та 
корозійних пошкоджень; 

• кут розпилу стволів у вертикальній площині; 
• товщина стінок стволів в різних частинах ; 
• кут з’єднання міжствольної планки зі стволами (іл. 1-22, відм.6, 8); 
• місце облому на торцевій поверхні стволів (іл. 1-2, відм.4). 
• місце з’єднання внутрішніх частин нижньої та верхньої міжствольної 

планки (іл. 1-2, відм.2, 3, 7, 9). 

 
 

Рис. 1. Збільшене зображення торцевої поверхні зрізу стволів в місці їх 
розділення (з розміткою) 



515 

 
Рис. 2. Дзеркальне збільшене зображення торцевої поверхні дульного зрізу 

стволів обріза (з розміткою) 
 

2) Ложі обрізу рушниці та прикладу: 
– загальні ознаки порівнюваних об’єктів: 
• колір деревини; 
• форма і розміри слідів розділення на ложі обрізу і прикладі; 
• наявність, розташування і розміри повздовжнього каналу у деревині 

ложі обрізу і прикладу; 
• характер зовнішніх поверхонь об’єктів; 
– окремі ознаки порівнюваних об’єктів: 
• особливості (форма, розміри, локалізація, ступінь вираженості) 

слідів, що виникли у процесі їх експлуатації (тріщини, потертості, 
механічні пошкодження та інше); 

• група ознак, опис яких наведений в методичних рекомендацій 
«Дослідження частин деревини та слідів її розділення»[1]. 

Встановлений комплекс загальних та окремих ознак порівнюваних 
об’єктів (обрізу, фрагмента стволів і прикладу) підлягає подальшому 
аналізу з метою визначення його індивідуальності, стійкості та достатності 
для висновку про те, що досліджуваний обріз, стволи та приклад є 
частинами одного цілого.  

Питання ідентифікації цілого за частинами обрізу мисливської 
рушниці, обрізаних стволів та ложі може бути вирішено комплексно 
шляхом дослідження слідів різної природи з використанням прийомів, а 
також методів трасології.  

 
Перелік посилань 

1. Бухонський С.О. Дослідження частин деревини та слідів її розділення: 
методичні рекомендації. Київ, 2016. 29 с. 

2. Обухов В.Е., Астапов А.Н., Косенков А.Б. Идентификация обреза 
гладкоствольного ружья по отпиленным стволам. Теория и практика судебной 
экспертизы №1(25). Москва, 2012. 223 с. 



516 

3. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Особенная часть. Москва, 1974. 
4. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Общая часть. Москва, 1965 
5. Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации 

в криминалистике Москва, 1975. 
6. Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе. Москва, 2011. 

344 с. 
7. Майлис Н.П. Трасология и трасологическая экспертиза: курс лекций 

Москва, 2015. 
8. Сегай М.Я. Криминалистическая идентификация. Криминалистика и 

судебная экспертиза. Киев, 1957, С 20-22. 
9. Трасологія: підруч. Київ, 2011. 328 с. 
 
 

УДК 343.135 (477) 
Соловйова Олена Євгеніївна 

 
кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального процесу, 
криміналістики та експертології  

електронна адреса: solovieva_77@ukr.net 
 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
 

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ 
ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
IMPROVING THE PROCEDURAL STATUS OF THE VICTIM IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА 
ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Анотація. Досліджено питання процесуального статусу потерпілого та 

аналізу проблем, пов’язаних із забезпеченням і реалізацією захисту прав та 
законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні, з урахуванням змін 
та доповнень до діючого кримінального процесуального законодавства України. 
З’ясовано, що визнання особи потерпілим має залежати від рішення слідчого, а 
передумовою цього має бути сам факт заподіяння особі шкоди, при цьому не 
залежно від її виду та розміру. Запропоновано передбачити в КПК України норми, 
що регулюють відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, в тому числі, якщо не встановлено особу, яка його вчинила.  

Ключові слова: потерпілий, кримінальне провадження, процесуальний статус, 
захист прав, відшкодування шкоди. 

 
Annotation. The issue of the procedural status of the victim and the analysis of 

problems related to the protection and implementation of the protection of the rights and 
legitimate interests of the victim in criminal proceedings, taking into account changes 
and additions to the existing criminal procedural legislation of Ukraine, are investigated. 
It is clarified that the recognition of a person as a victim should depend on the decision 
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of the investigator, and the prerequisite of this should be the fact of causing the person 
damage, and regardless of its type and size. It is proposed to provide in the Criminal 
Procedure Code of Ukraine norms regulating compensation to the victim of the damage caused 
by the criminal offense, including, if not established the person who committed it. 

Key words: victim, criminal proceedings, procedural status, protection of rights, 
compensation of harm. 

 
Аннотация. Исследован вопрос о процессуальном статусе потерпевшего, а 

также проанализированы проблемы, связанные с обеспечением и реализацией 
защиты прав и законных интересов потерпевшего в уголовном производстве, с 
учетом изменений и дополнений к действующему уголовного процессуального 
законодательства Украины. Выяснено, что признание лица потерпевшим должно 
зависеть от решения следователя, а предпосылкой этого должен быть сам факт 
причинения лицу ущерба, при этом независимо от ее вида и размера. Предложено 
предусмотреть в УПК Украины нормы, регулирующие возмещение потерпевшему 
вреда, причиненного уголовным правонарушением, в том числе, если не 
установлено лицо, его совершившее. 

Ключевые слова: потерпевший, уголовное производство, процессуальный 
статус, защита прав, возмещение вреда. 

 
Підставою участі особи в кримінальному провадженні як потерпілого 

є подання особою заяви про вчинення щодо неї кримінального 
правопорушення (ст. 55 КПК України) [1]. При цьому зауважимо, що 
визнання особи потерпілим відбувається без спеціальної перевірки і без 
будь-якого офіційного рішення слідчого або прокурора з цього приводу, 
що, на нашу думку, суперечить теорії кримінального процесуального 
права, тому як визнання може бути здійснено лише шляхом прийняття 
постанови про це. Таким чином, на підставі викладеного, можна дійти 
висновку про необхідність ретельного удосконалення законодавства 
відносно введення в процес і функціонування потерпілого від 
кримінального правопорушення як суб’єкта доказування, а саме: для 
визнання особи потерпілою, яка повинна подати заяву слідчому або 
прокурору, котрий, перевіривши зазначені в ній підстави, негайно повинен 
винести постанову про визнання її потерпілою або про відмову у такому 
визнанні, роз’яснити права, про що зазначається в даній постанові, та 
допитати її по даному кримінальному провадженню. Така процедура, на 
нашу думку, буде узаконювати процесуальний статус потерпілого як 
повноправного суб’єкта доказування у кримінальному провадженні.  

Слід погодитися з думкою О. О. Сольонової, про те, що положення 
ст. 55 КПК України не є досконалими, і, якщо процесуальний статус 
потерпілого особа набуває з моменту подання заяви про вчинення щодо 
неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до 
провадження як потерпілого, тобто ще до доведення того факту, що 
фізичній особі кримінальним правопорушенням завдано моральної, 
фізичної або майнової шкоди, а юридичній особі – майнової шкоди. На її 
переконання, таке регулювання не узгоджується з фундаментальними 
положеннями доказового права, у зв’язку з чим особа має набувати 
процесуальний статус потерпілого лише після доведення того факту, що 
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вчинено кримінальне правопорушення, яким потерпілому заподіяно 
вказану шкоду. Дійсно, для цього потрібно змінити процесуальну форму 
початку досудового розслідування. Базуючись на позиціях окремих 
науковців, – рішення про визнання особи потерпілою буде обґрунтованим, 
коли прийматиметься після проведення слідчим необхідних 
процесуальних дій та отримання доказів заподіяння шкоди кримінальним 
правопорушенням [2, с. 40–41]. 

З приводу цього вважаємо, що визнання особи потерпілою повинно 
залежати від рішення слідчого чи прокурора, який розслідує кримінальне 
провадження, а передумовою цього має бути сам факт завдання особі 
шкоди, при цьому не залежно від її виду та розміру, а також подання нею 
заяви про вчинення кримінального правопорушення або заяви про 
залучення як потерпілого. І відповідно, слідчий або прокурор повинен 
винести відповідне рішення (постанову) про визнання особи потерпілою 
або про відмову про це, роз’яснити права, а вже потім допитати її в якості 
потерпілого по даному кримінальному провадженню. Така процедура, 
хоча і нагадує кримінальне процесуальне законодавство 1960 року, однак, 
на нашу думку, буде узаконювати процесуальний статус потерпілого як 
повноправного суб’єкта доказування і разом з тим, його процесуальні 
права та обов’язки тощо. 

Протягом розслідування та судового розгляду кримінального 
провадження потерпілий має право на відшкодування завданої 
кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому 
законом (ст. 127 КПК України), а ч. 1 статті 128 КПК України передбачає, 
що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно 
небезпечним діянням завдано майнової або моральної шкоди, має право 
під час кримінального провадження до початку судового розгляду 
пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до 
фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну 
відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, 
обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння. Однак, відсутній і дієвий механізм такої компенсації, до 
теперішнього часу все ще не прийнято закон про відшкодування шкоди 
потерпілому, а також існує велика кількість кримінальних проваджень, де 
неможливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.  

Викладене зумовлює необхідність удосконалення і законодавчого 
врегулювання правового механізму відшкодування майнової, моральної та 
фізичної шкоди потерпілому від злочину, в тому числі, нерозкритого 
органами розслідування.  

У зв’язку з цим доцільно викласти п. 10 ст. 56 КПК України в такій 
редакції: «потерпілий має право на відшкодування майнової, фізичної і 
моральної шкоди, заподіяної кримінальний правопорушенням, в повному 
обсязі, – в порядку, передбаченому законом, – за рахунок держави, в тому 
числі, якщо не встановлено особу, яка його вчинила». 

Слід також зазначити, що слідчий зобов’язаний забезпечити права 
потерпілого – особи, якій кримінальним правопорушенням заподіяно 
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моральну, фізичну або майнову шкоду. Саме тому, необхідно законодавчо 
закріпити порядок роз’яснення слідчим прав потерпілому. Тому 
пропонуємо, доповнити статтю 40 КПК України «Слідчий органу 
досудового розслідування» пунктом 4, який викласти в такій редакції: 
«Слідчий зобов’язаний роз’яснити потерпілому його права, передбачені 
статтею 56 цього Кодексу, та вказати про це в постанові, яка 
підписується потерпілим і слідчим», тощо. 
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Анотація. Формування уявлення стосовно правовового регулювання 

експертної діяльності в сучасних умовах пов’язане з низкою питань, зокрема й 
теоретико-методологічного характеру. Одне з основних досягнень – правове 
регулювання не судових експертиз. Чинне законодавство закріпило правову 
регламентацію таких не судових експертиз.  
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Мета доповіді є окреслення проблем у питаннях науково-технічного і 
експертно-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів та 
впровадження не судових експертиз у діяльність правоохоронних органів щодо 
виявлення, фіксації, дослідження та оцінки речових доказів з позиції їхньої 
достовірності. 

Ключові слова: судова експертиза, криміналістика, правоохоронні органи. 
 
Anotation: implementation of legal representation of expert activity in modern 

conditions is connected with a number of issues, including theoretical and 
methodological character. One major achievement is the legal regulation of non-judicial 
expertise. The Ukrainian legislation enshrined the legal regulation of such non-judicial 
examinations. 

The purpose of the article is to identify problems in the issues of scientific, technical 
and forensic crime investigation support and the introduction of non-judicial expertise in 
the activities of law enforcement agencies to identify, fix, research and evaluate material 
evidence to establish their authenticity. 

Key words: forensics expertion, criminalistics, police. 
 
Аннотация. формирование представления относительно правового 

регулирования экспртной деятельности в современных условиях отдельными 
вопросами, в частности и теоретико-методологического характера. Одним из 
главных дострижений является правовое регулирование не судебных эксперртиз. 
Действующее законодательство закрепило правовую регламентацію таких не 
судебных експертиз. 

Целью доклада является определение проблем в вопросах научно-
технического и экспертно-криминалистического обеспечения расследования 
преступлений и внедрение не судебных экспертиз в деятельность 
правоохранительных органов для выявления, фиксации, исследования и оценки 
вещественных доказательств на установление их подлинности.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, криминалистика, правоохранительные 
органы. 

 
Аналіз наукових розробок. Становлення України як правової держави, 

вдосконалення правового регулювання використання спеціальних знань з 
метою належного та ефективного забезпечення захисту конституційних 
прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб і держави, усунення 
неузгодженості положень чинного законодавства в царині проведення 
судових експертиз об’єктивно вимагають аналізу сучасного стану 
правового забезпечення експертної діяльності з метою подальшого 
розвитку та вдосконалення. 

Відомо, що питання правового регулювання експертної діяльності 
розглядається у працях вітчизняних та іноземних вчених у галузі 
кримінального процесу, криміналістики і судової експертології, зокрема, 
А.В. Молдованом, П.Д. Біленчуком, В.П. Колонюком, А.А. Ярмолюком, 
Г.О. Стрілець, О.О. Шульгою та іншими. 

Водночас обумовлені розвитком суспільних відносин сучасні тенденції 
застосування спеціальних знань, мають своїм наслідком появу нових видів 
експертиз, висновки яких хоча і можуть використовуватися у судовому 
засіданні, але які вже не є судовими експертизами за своєю суттю. 
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Наразі експертна діяльність вийшла за межі криміналістики і набула 
ознак суспільно значущої діяльності з надання публічних послуг [1, с. 107]. 

Як відомо судово-експертна діяльність регламентується переважно 
нормами кримінального, адміністративного, господарського і цивільно-
процесуального законодавства. Відповідні положення містяться, зокрема, в 
Кримінально-процесуальному кодексі України (далі – КПК), Кодексі 
адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), Господарсько-
процесуальному кодексі (далі – ГПК), Цивільному процесуальному кодексі 
України (далі – ЦПК), а також у Законі України «Про судову експертизу» [2]. 

З огляду на таку законодавчу регламентацію вбачається, що судово-
медична експертиза регулюється чинними нормами, закріпленими у 
нормативно-правових актах, які відносяться до процесуального і 
матеріального законодавства різних галузей права. 

Разом із тим, вітчизняний законодавець здійснює правове регулювання 
інших судово-медичних та не судових експертиз. До таких не судових 
експертиз, зокрема, відносяться наукова і науково-технічна експертизи, 
екологічна, експертиза цінності документів, громадська експертиза 
діяльності органів виконавчої влади, державна експертиза землевпорядної 
документації, державна експертиза з енергозбереження, тощо [3, с. 156]. 

Аналіз нормативно-правовоих актів дає підстави стверджувати, що 
український законодавець надав правову регламентацію вищезазначеним 
видам не судових експертиз. 

Необхідно окремо зауважити про здійснення вітчизняним 
законодавцем правової регламентації таких правовідносин, які виникають 
у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним 
та юридичним особам України як та території України так і поза її межами. 

На підставі дослідження відповідних положень чинних нормативно-
правових актів, спрямованих на правове регулювання організації і здійснення 
експертної діяльності, аналізу поглядів вчених стосовно місця і ролі судової 
експертизи видається дійти певних висновків і пропозицій, а саме: 

1. Обумовлені розвитком суспільних відносин сучасні тенденції 
застосування спеціальних знань, мають своїм наслідком появу нових видів 
експертиз, які вже не є судовими експертизами за своєю суттю. 

2. Експертна діяльність вийшла за межі судової експертології і 
правова регламентація експертної діяльності здійснюється за допомогою 
чинних норм, закріплених у законодавчих актах процесуального і 
матеріального законодавства різних галузей права. 

3. Видається доцільним запропонувати введення в науковий обіг 
таких понять як «експертна діяльність» та «експертна послуга»: експертна 
діяльність являє собою діяльність уповноважених суб’єктів, яка 
спрямована на надання експертних послуг, а експертна послуга – це 
засноване на спеціальних знаннях надання обґрунтованого висновку 
стосовно об’єкта експертизи [3, с. 110]. 

Сьогодні можна відмітити одну закономірну тенденцію – поступове 
зростання значення використання нових видів експертиз для розкриття та 
розслідування злочинів. Це пов’язано насамперед із зростаючою потребою 
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суспільства забезпечити особисту безпеку, захистити себе, членів своєї 
родини від злочинних посягань. Водночас використання новітніх наукових 
розробок в галузі криміналістичної техніки в межах процесуальної 
діяльності сприяє всебічному та більш повному встановленню фактичних 
даних у справі, їх належне процесуальне закріплення, об’єктивне 
дослідження.  

Це в свою чергу значно полегшує діяльність щодо виявлення, фіксації, 
дослідження та оцінки речових доказів з позиції їхньої достовірності, 
покращує їхню індивідуалізацію, попереджуючи при цьому підміну одних 
предметів іншими. Засоби та методи криміналістичної техніки, 
забезпечуючи виявлення і правильну оцінку матеріальних ознак злочину, у 
подальшому значно полегшують пізнавальну діяльність як слідчого, так і 
суду, а також високу точність і повноту відтворення доказового матеріалу, 
сприяють закріпленню гарантій прав усіх учасників кримінального 
процесу тощо. Нехтування потребою застосування засобів та методів 
криміналістичної техніки під час розкриття та розслідування злочинів 
приводить у більшості випадків до різкого зниження результативності 
даного виду процесуальної діяльності [4, с. 124]. 

Проте, аналізуючи сучасний стан слідчої і судової практики, можна 
виявити суттєві проблеми при використанні засобів і методів 
криміналістичної техніки практичними працівниками, що є наслідком 
повної або часткової відсутності належного криміналістичного 
забезпечення розслідування злочинів, яке виражається у неякісній 
теоретичній підготовці під час навчання, відсутності певних знань, вмінь і 
навичок щодо правил поводження з технічними засобами, окремих 
рекомендацій їх застосування тощо. 

В якості пропозицій, можна зробити спробу визначити можливі 
перспективні напрями удосконалення діяльності стосовно використання 
техніко-криміналістичних засобів під час розкриття, розслідування та 
попередження злочинів:  

1) розширення кола засобів, що використовуються під час здійснення 
процесуальної діяльності; 

2) підвищення рівня криміналістичних знань та криміналістичної 
освіти безпосередніх користувачів – практичних працівників органів 
досудового розслідування і суду. 

Очевидним є те, що в сучасних умовах правоохоронні органи України 
не можуть задовольнити поставлені перед ними вимоги без належним 
чином організованої і ефективно-функцііонуючої системи експертно-
криміналістичного забезпечення своєї діяльності. 

Обов’язки із криміналістичного забезпечення діяльності органів 
правопорядку й отримання за допомогою спеціальних знань і технічних 
засобів інформації, яке має значення для вирішення завдань кримінального 
судочинства, здійснюють спеціальні установи, у тому числі підрозділи 
експертної служби України [5, с. 201]. 

Недостатнє розкриття злочинів, збільшення строків розслідування 
кримінальних проваджень, якість розслідування, на наш погляд, свідчать 
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про нявність факторів, які негативно впливають на процес одержання 
інфрпмації.  

До таких факторів можна віднести: 
а) відсутність чіткого визначення цілей і функцій суб’єктів взаємодії, 

що тягне за собою безсистемність проведення слідчих дій, втрату доказової 
інформації, помилки в її можливому використанні, оскільки нерозкриті 
злочини – це, як правило, наслідок неналежної організації у проведенні 
першочергових, невідкладних слідчих дій; 

б) випадки здійснення протидії розслідуванню, у випадках коли такий 
вплив усе більше професіоналізується, конспірується, підвищується його 
інтелектуальний рівень, що призводить до знищення слідів злочину, 
інсценування, фальсифікації подій, вплив на свідків, потерпілих, а також 
використання засобів масової інформації з метою розголошення слідчої 
таємниці; 

в) недооцінювання, а в окремих випадках – ігнорування можливостями 
використання техніко-криміналістичних засобів. 

Таким чиом вищезазначені фактори вказують на наявність проблем у 
питаннях науково-технічного і експертно-криміналістичного забезпечення 
розслідування злочинів. 

З огляду на викладене цілком зрозуміло, що не всі розроблені 
традиційні експертно-криміналістичні засоби і методи можуть 
використовуватися при здійсненні слідчих дій і оперативно-розшукових 
заходів. Відтак криміналістика і судова експертологія крім традиційних 
методик розслідування, слідчої тактики або використання експертно-
криміналістичних досліджень з метою встановлення обставин у 
кримінальних провадженнях повинна забезпечувати вирішення 
специфічних завдань, орієнтуючись на розробку і впровадження 
принципово нових, неочікуваних для злочинців методів, засобів та 
технологій. 
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Аnnotation: the article discusses the definition of the concept of "special 

knowledge", the use of specialized knowledge in criminal proceedings, the involvement 
of specialists in various fields in the investigation of criminal offenses. 

Key words: specialist, forensic expert, expert, special knowledge, forms of use of 
special knowledge, criminal proceedings. 

 
Аннотация. в статье изложены соображения относительно определения 

понятия «специальные знания», использование специальных знаний в уголовном 
производстве, привлечение специалистов из разных областей при расследовании 
уголовных преступлений. 

Ключевые слова: специалист, судебный эксперт, эксперт, специальные 
знания, формы использования специальных знаний, уголовное производство. 

 
Кожна країна ставить за мету створення надійної та ефективної 

системи попередження злочинності, яка з кожним роком, нажаль, 
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збільшується. В умовах сьогодення однією із важливих умов при 
розслідуванні кримінальних правопорушень та їх подальшого досудового 
розгляду є використання спеціальних знань з різних напрямів діяльності 
(трасології, економіки, товарознавства тощо), тобто залучення до процесу 
спеціалістів чи експертів. 

Необхідність у залученні фахівців неюридичного профілю виникає 
тоді, коли власні можливості та знання, доступні методи й технічні засоби 
пізнання суб’єкта такої діяльності, навички застосування таких засобів та 
методів виявляються недостатніми для ефективного збирання, аналізу, 
оцінки й використання інформації, встановлення конкретних фактів, 
виявлення прихованих зв’язків, властивостей, ознак досліджуваних 
об’єктів, виконання інших завдань [1]. 

І яку б кваліфікацію та професійний досвід за спеціальністю не мав 
органів, що здійснює кримінальне провадження, він завжди залишається 
фахівцем вузької направленості. Тому, у всіх необхідних випадках, він 
повинен звертається за допомогою до фахівців з числа спеціалістів чи 
експертів, які володіють спеціальними знаннями та дають відповіді на 
поставлені питання в залежності від своєї компетенції. 

В науковій літературі спеціальні знання визначаються як результат 
оволодіння певним рівнем знань і навичок діяльності в конкретній 
професії та спеціальності [2, с.1085], тому можна зазначити, що такі 
фахівці як адвокат, суддя, спеціаліст, експерт тощо, повинні мати 
відповідні спеціальні знання, які необхідні кожному з них для виконання 
своєї професійної діяльності. Тобто, кожен з них повинен мати певний 
рівень спеціальних знань, без яких він не може займатися тою чи іншою 
діяльністю або обіймати ту чи іншу посаду. 

На сьогоднішній день поняття спеціальних знань чинне законодавство 
не визначає та не розкриває їх зміст. Нам видається, що найбільш повно 
розкриває зміст спеціальних знань наступне визначення: спеціальні 
знання – це така сукупність професійних знань, навичок та вмінь, яка 
отримана в результаті спеціальної освіти та/або досвіду роботи, відповідає 
сучасному розвитку певної галузі правозастосування, науки, техніки, 
мистецтва або ремесла, є достатньою для проведення відповідними 
суб’єктами компетентного (кваліфікованого) вирішення питань, які 
цікавлять слідство чи суд в конкретному провадженні (справі) . 

Законодавство визначає, що «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 
[3, ст. 69]. 

Відповідно до закону України «Про судову експертизу» – судовими 
експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання 
висновку з досліджуваних питань [4, с. 10]. Законодавець надав 
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можливість експерту «з дозволу особи або органу, які призначили судову 
експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і 
заявляти клопотання, що стосуються предмета судової експертизи»  
[4, с. 13], з метою усунення інформаційної невизначеності. 

Зазначимо, що для участі в процесуальних та непроцесуальних діях можуть 
залучаються державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є 
працівниками цих установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей 
знань у порядку та на умовах, визначених законодавством. Такі фахівці надають 
суб’єктам діяльності з розслідування кримінальних правопорушень допомогу у 
вигляді консультацій, здійсненні досліджень, обстеженні підприємств, 
територій та інших об’єктів.  

При розслідуванні кримінальних проваджень використання спеціальних 
знань здійснюється безпосередньо шляхом: залучення спеціалістів для участі в 
процесуальній та іншій діяльності; проведенні судових експертиз, перевірок, 
обстежень; одержанні довідок та консультацій тощо [1]. 

Варто зазначити, що кримінальним законодавством передбачено 
такого суб’єкта процесу, як спеціаліст. Стаття 71 КПК України говорить, 
що спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 
спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших 
засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і 
судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань 
і навичок [3]. Сторони кримінального провадження мають право під час 
судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або 
використання його пояснень і допомоги. 

Тобто, спеціальні  знання це професійні знання та вміння в галузі 
науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо, що необхідні для розв’язання 
питань, які виникають у ході досудового слідства кримінальних справ та 
розгляду їх матеріалів у суді. Спеціальними вважають знання, що не є 
загальнопоширеними, загальновідомими, а лише ті, яких набули  
спеціалісти-професіонали в тій чи іншій галузі науки, техніки, мистецтва, 
ремесла тощо [5, с. 285]. 

Отже, правове закріплення використання спеціальних знань в 
кримінальному провадженні приносить лише користь. Підводячи 
підсумок хотілося б зазначити, що у кримінальному судочинстві 
використання спеціальних знань здійснюється шляхом безпосередньої 
участі спеціалістів, тобто осіб, які незацікавлені в результатах справи і які 
володіють спеціальними знаннями, досвідом та навиками.  

Насамкінець можна зробити висновок, що застосування спеціальних 
знань при проведенні процесуальних дій та залучення спеціалістів з різних 
напрямів діяльності є важливим засобом забезпечення повноти доказів з 
метою встановлення істини та захисту громадян, охорони їх прав, свобод і 
законних інтересів від кримінальних посягань. 
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ПРИНЦИПА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ 
 

Анотація. Запропоновано Концепцію переформатування організації роботи 
органів прокуратури України в частині здійснення нагляду з урахуванням 
трансформації останнього від суто наглядової функцій до нагляду у формі 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Реформу пропонується 
реалізувати шляхом зміни штатної структури органів прокуратури шляхом її 
перебудови за предметним принципом, що передбачає: розробку основних 
напрямків (профілів) діяльності прокурорів відповідно до категорій кримінальних 
проваджень; створення відділів (управлінь) в регіональних прокуратурах із 
закріпленням за ними конкретних категорій кримінальних проваджень 
(профільних), а в перспективі – створення відповідної структури в Генеральній 
прокуратурі; збільшення частки процесуальних керівників у регіональних 
прокуратур до понад 80% від загальної кількості; закріплення за кожним 
прокурором відповідного відділу (управління) окремого види кримінальних 
правопорушень за якими здійснюватиме процесуальне керівництво, з урахуванням 
професійної підготовки, досвіду та інших особистих якостей працівника. 

Ключові слова: прокуратура, організація діяльності, нагляд, структура, 
предметний принцип, вдосконалення. 

 
Annotation. Тhe author proposes the Concept of reformatting the organization of 

work of the Prosecutor’s Office of Ukraine. Reform is proposed to be implemented by 
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changing the staff structure of the prosecutor’s office by reorganizing it on a substantive 
principle, which involves: developing the main directions (fields) of prosecutor’s 
activities in accordance with the categories of criminal proceedings; the creation of 
departments (divisions) in regional prosecutor’s offices with the attachment of specific 
categories of criminal proceedings (profile), and in the long term – the creation of a 
corresponding structure in the Prosecutor General’s Office of Ukraine; increase in the 
number of procedural heads in the regional prosecutor’s offices; securing for each 
prosecutor the relevant department (division) a separate type of criminal offenses, which 
will be followed by procedural guidance, taking into account the professional training, 
experience and other personal qualities of the employee. 

Key words: prosecutor’s office; work organization; supervision; structure; subject 
principle; improvement. 

 
Аннотация. предложено Концепцию переформатирования организации 

работы органов прокуратуры Украины в части осуществления надзора с учетом 
трансформации последнего от чисто надзорной функции к надзору в форме 
процессуального руководства досудебным расследованием. Такую реформу 
предлагается реализовать путем изменения штатной структуры органов 
прокуратуры путем ее перестройки по предметному принципу, что 
предусматривает: разработку основных направлений (профилей) деятельности 
прокуроров в соответствии с категориями уголовных производств; создание 
отделов (управлений) в региональных прокуратурах с закреплением за ними 
конкретных категорий уголовных производств (профильных), а в перспективе – 
создание соответствующей структуры в Генеральной прокуратуре; увеличение 
доли процессуальных руководителей в региональных прокуратур до более 80% от 
общего количества; закрепление за каждым прокурором соответствующего отдела 
(управления) отдельного вида уголовных преступлений по которым будет 
осуществляться процессуальное руководство, с учетом профессиональной 
подготовки, опыта и других личных качеств работника. 

Ключевые слова: прокуратура, организация деятельности, надзор, структура, 
предметный принцип, совершенствования. 

 
Нагляд як складова діяльності органів прокуратури України є 

складним питанням, що після своєї трансформації від суто наглядової 
функцій до нагляду за додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням не знаходить як однозначного вирішення в науковій 
спільноті (А.В. Денисова, Ю.О. Гришин, В.С. Бабкова, В.В. Луцик, В.М. 
Юрчишин), так і ефективної реалізації в нормативному аспекті (ч. 2 ст. 36 
КПК України, п. 2 ст. 131-1 Конституції України). Навіть через сім років 
після впровадження чинного Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) структура органів прокуратури України 
концептуально не змінилась та методи Кримінально-процесуального 
кодексу 1960 року продовжують застосовуватись. Зазначене 
спостерігається в ієрархічній структурі побудови системи органів 
прокуратури України, що не в повній мірі відповідає вимогам чинного 
КПК України. Відповідно до п. 5 Наказу Генерального прокурора України 
№15 від 19.01.2017 «Про основні засади організації роботи в органах 
прокуратури», встановлено вимогу «роботу органів прокуратури 
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організовувати за територіальним і функціональним (предметним) 
принципами» [4, с. 2]. 

Існуючий предметно-зональний принцип діяльності органів 
прокуратури України зумовлює проблемні питання нормативного, 
організаційного та кадрового характеру, нерівномірне навантаження на 
прокурорів прокуратур різних рівнів та потенційні корупційні ризики. По-
перше, застосування зонального принципу організації діяльності органів 
прокуратури України в частині нагляду за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування, на сьогодні, неможливий в силу 
положень ст. 221 КПК України та в сучасному вигляді суперечить вимогам 
ч. 3 ст. 17 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII 
[3] щодо самостійності та незалежності прокурора. По-друге, для 
підрозділів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час 
досудового розслідування, з урахуванням запроваджених реформ 
кримінального процесуального законодавства, застосування предметно-
зонального принципу неефективне через відсутність предметного 
розподілу кримінальних правопорушень (за категоріями правопорушень) 
між працівниками. По-третє, спостерігається нерівномірне навантаження 
на прокурорів прокуратур різних рівнів. По-четверте, дезорганізація 
правоохоронної системи позбавляє прокурора процесуальних та 
організаційних можливостей забезпечити належну організацію роботи та 
її якісні показники. По-п’яте, описаний дисбаланс продукує негативні 
тенденції в організації взаємодії між правоохоронними органами в цілому 
та суб’єктами сторони обвинувачення зокрема, що спричиняє потенційні 
корупційні ризики, зумовлені недоброчесними методами роботи 
оперативних підрозділів.  

Усунення наведених негативних тенденцій вимагає вжиття 
адекватних заходів, відтак пропонується Концепція переформатування 
організації роботи органів прокуратури України, в частині здійснення 
нагляду та зміни їх структури спрямована на підвищення ефективності 
роботи органу, раціонального використання часових, людських та 
матеріальних ресурсів, що передбачає: розробку основних напрямків 
(профілів) діяльності прокурорів відповідно до категорій кримінальних 
проваджень; створення відділів (управлінь) в регіональних прокуратурах 
із закріпленням за ними конкретних категорій кримінальних проваджень 
(профільних), а в перспективі – створення відповідної структури в 
Генеральній прокуратурі; збільшення частки процесуальних керівників у 
регіональних прокуратур до понад 80% від загальної кількості; 
закріплення за кожним прокурором відповідного відділу (управління) 
окремого види кримінальних правопорушень за якими здійснюватиме 
процесуальне керівництво, з урахуванням професійної підготовки, досвіду 
та інших особистих якостей працівника. 

Серед повноважень таких відділів (управлінь), пропонується 
визначити: координацію діяльності прокуратур нижчого рівня щодо 
визначеної категорії кримінальних правопорушень; методичну допомогу; 
створення спільних групи прокурорів; підготовка пропозицій щодо 
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вирішення спорів про підслідність; підготовка пропозицій щодо передання 
кримінальних проваджень до іншого органу для здійснення досудового 
розслідування через неефективність діяльності попереднього, тощо. 

Досягнення пропонованих змін в організації діяльності органів 
прокуратури України можливе без внесення відповідних змін до Законів 
України чи інших законодавчих актів, а потребує, на нашу думку, лише 
прийняття відповідного наказу Генерального прокурора про зміну 
структури та штатної чисельності працівників окремої регіональної 
прокуратури із збільшенням кількості прокурорів, які будуть здійснювати 
процесуальне керівництво у кримінальних правопорушеннях за 
предметним напрямом. 

Збільшивши штатну чисельність прокурорів – процесуальних 
керівників досудовим розслідуванням та створивши в регіональних 
прокуратурах відділи (управління) за категоріями кримінальних 
правопорушень, прокурори відповідних відділів (управлінь) матимуть в 
організаційному підпорядкуванні декілька слідчих та оперативних 
працівників виключно у визначеній сфері їх діяльності. Таким чином, 
організацію процесуального керівництва пропонується здійснювати за 
формулою «декілька слідчих та оперативне супроводження на одного 
прокурора». 

За таких обставин, предметний принцип організації діяльності 
органів прокуратури передбачає необхідність визначення напрямів 
прокурорської діяльності відповідно до категорій кримінальних 
правопорушень. Для ефективного розмежування повноважень між 
відділами (управліннями) за пропонованим предметним принципом, 
необхідно визначити три категорії проваджень для кожної категорії 
правопорушень: а) належать виключно до визначеного виду; б) не можуть 
належати до визначеного виду за будь-яких обставин; в) альтернативна 
приналежність залежно від обставин провадження. Щодо інших категорій 
злочинів потрібен аналогічний розподіл, відтак це питання є актуальним 
та потребує наступних наукових досліджень. 

Для забезпечення пропонованого принципу організації роботи в 
електронному сегменті кримінального провадження, в ЄРДР доцільно 
запровадити алгоритм розподілу кримінальних проваджень за предметним 
принципом, надаючи можливість призначення групи прокурорів-
процесуальних керівників з переліку прокурів конкретного відділу 
(управління) відповідно до категорії кримінального правопорушення. З 
метою тестування ефективності досліджуваного принципу пропонується 
запровадити пілотний проект на базі однієї з регіональних прокуратур. 
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Аннотация. с учетом научных наработок были указаны проблемы и 

некоторые способы решения психофизиологических исследований в процессе 
уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовный процесс, криминалистика, 
психофизиологические исследования.  

 
Виявлення і фіксація фактичних даних щодо протиправної діяльності 

окремих груп і осіб, зокрема, вербальних джерел інформації – «ідеальних 
слідів» в сукупності доказів у кримінальних провадженнях, є вагомою 
науково-теоретичною і прикладною проблемою. У національному 
законодавстві України відсутній уніфікований підхід до процесуального 
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значення результатів дослідження «ідеальних слідів» злочину – висновків 
психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа, що свідчить 
про характерну низку недоліків понятійно-категорійного та 
інструментально-методичного характеру [1]. Відсутність єдиного 
оптимізованого доктринального підходу до процесуальних особливостей 
проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа 
щодо розслідування окремих категорій злочинів, детермінує існування 
пов’язаних із цим комплексом наукових проблем у галузі визначення 
приналежності результатів таких досліджень до джерел доказування, 
неможливість забезпечення єдиного діяльнісного підходу до провадження 
зазначеного виду досліджень у кримінальному судочинстві, і, як наслідок, 
тенденційності правозастосовної практики.  

Актуалізація питання правової регламентації процесуального статусу 
психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа з причин їх 
широкої правозастосовної практики, легітимізації висновків за 
результатами таких досліджень відповідно до принципів належності, 
допустимості, достовірності й достатності, зумовлена потребами 
сучасного кримінального судочинства. На даний час законотворець 
опосередковано вказує на правовий статус проведення психофізіологічних 
досліджень з використанням поліграфа не як окремого виду судової 
експертизи, а лише як різновиду судового психологічного дослідження. 
Комп’ютерний поліграф за належністю спрямовує лише до методів 
проведення судово-психологічних досліджень, що не відповідає сучасним 
потребам пізнавальної діяльності слідчого [2]. 

Дану проблему розглядають різні науковці, як в галузі права, так і в галузі 
психології. Погляди у наукових працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених 
досить різні, проте можемо констатувати, що майже всі праці присвячені 
психофізіологічним дослідженням сприяли розвитку світової наукової 
парадигми у даній галузі. Теорія і практика психофізіологічних досліджень з 
використанням поліграфа містяться у наукових працях зарубіжних вчених 
зокрема: К. Бакстера, Н.Дж. Гордона, Л. Кілера, Дж. Ларсона, В.Марстона,  
Дж. Ріда, Ч. Слапскі, Р.Фергерсона. На пострадянському просторі джерелами 
наукових здобутків являються праці таких видатних науковців: В.О. Варламова, 
В. М. Князєва, В.І.Коміссарова, Я.В. Комісарової, В.В.Коровіна,  
Ю.І. Холодного та інших. 

Особистий внесок у розвиток наукової думки у галузі 
інструментальної детекції ознак нещирості, у тому числі, здійснили й такі 
вітчизняні дослідники, як: В.І. Барко, О.В. Вагіна, В.А. Ведмідь,  
О.Є. Дубровський, А.М. Волик, Ю.Б. Ірхін, Т.Р. Морозова, О.І. Мотлях, 
О.А. Назаров, А.О. Селіванов, Д.Б. Сергєєва, І.П. Усіков, В.О. Шаповалов, 
які, у своїй переважній більшості, дотримуються позиції процесуальної 
самостійності результатів психофізіологічних досліджень з використан-
ням поліграфа у галузі забезпечення кримінального судочинства.  

Аналіз наукових робіт зазначених вище дослідників надає змогу дійти 
висновків про те, що результати психофізіологічних досліджень з 
використанням поліграфа, яким властивий теоретико-емпіричний 
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характер, є визначальними в об’єктивізації матеріальних ознак «ідеальних 
слідів» пам’яті досліджуваної особи, проте, набувають значення 
непрямого доказу у кримінальному проваджені лише за умови їх 
процесуального оформлення. Існує, як на нашу думку два шляхи такої 
легітимізації, а саме: 1. У вигляді судової психофізіологічної експертизи з 
використанням поліграфа; 2. Проведення психофізіологічних досліджень 
в межах слідчої (розшукової) дії передбаченої ст.240 Слідчий експеримент 
[3, с.130]. 

З огляду на зазначені обставини, прогресивним напрямком 
кримінальних процесуальних та криміналістичних досліджень є 
визначення місця і ролі науково-технічного приладу – комп’ютерного 
поліграфа, який може використовуватись у криміналістичній техніці, як 
технічний засіб з відповідною тактикою та методикою його використання 
та у кримінальному процесі як допоміжний спосіб перевірки доказів. 
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Наведені приклади дають можливість сформувати думку про можливості судової 
технічної експертизи документів при дослідження бланків паспортів та реквізитів 
таких документів. Виділені особливості вивчення та порівняння рельєфного 
відбитку печатки в паспортах громадянина України.  

Ключові слова: паспорт, паспортні документи, підроблення, судовий експерт, 
технічна експертиза документів, відбитки печаток. 

 
Annotation. Today, law enforcement agencies are increasingly detecting fake 

passports. The attackers use both forged documents and those that contain signs of partial 
forgery. The above examples give an opportunity to form a conclusion about the 
possibility of forensic examination of documents when studying passport forms and 
details of such documents. The peculiarities of studying and comparing the embossed 
printing in the passports of the citizen of Ukraine are highlighted. 
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Аннотация. В сегодняшних условиях правоохранительными органами все 

чаще выявляются поддельные паспортные документы. Злоумышленники 
используют как полностью поддельные документы, так и такие, что содержат 
признаки частичной подделки. Приведенные примеры дают возможность 
сформировать мнение о возможности судебной технической экспертизы 
документов при исследования бланков паспортов и реквизитов таких документов. 
Выделены особенности изучения и сравнения рельефного оттиска печати в 
паспортах гражданина Украины. 
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В умовах вдосконалення паспортних документів громадян України, 

шляхом введенням в обіг сучасних зразків бланків на пластиковій основі 
паспорта громадянина України та із безконтактним електронним носієм 
інформації у паспорта для виїзду за кордон, держава намагається захистити 
своїх громадян від протиправних посягань. Водночас, політичні й військові 
конфлікти в Україні, терористична і розвідувально-диверсійна діяльності, 
збільшення кількості переселенців, незаконний перетин Державного кордону 
України стали передумовами збільшення кількості підроблених паспортних 
документів. В більшій мірі підроблення стосується паспортів громадян України 
зразка 1994 року (у формі «книжечки»).  

В наукових публікаціях висвітлені засади криміналістичного 
дослідження підробленого паспорта громадянина України з детальним 
описом способів підробки та виявленням ознак підроблення, наведені 
рекомендації щодо вдосконалення такого зразка документа [1]. Однак, в 
свій час на практиці зазначенні удосконалення не були реалізовані. 
Повільний та частковий перехід до полімерних бланків паспорта 
громадянина України, відсутність обов’язкового повного переходу на 
сучасні бланки є передумовою підроблення паспортів громадян України 
зразка 1994 року. 

Аналізуючи статистичні дані Вінницького НДЕКЦ МВС за період 
часу з січня 2019 року по теперішній час, щодо підробки розглядуваної 
категорії документів, можна зробити висновок, що кількість підроблених 
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бланків паспортних документів зросла майже у двічі. Так, за період часу з 
2013 року по 2018 рік судовими експертами в середньому за рік 
досліджувались від двох до шести паспортів громадян України, а лише за 
дев’ять місяців поточного року їх кількість склала сім документів [2; 3].  

Слід зауважити, що серед наданих на експертизу паспортів 
громадянина України судовими експертами виявлялись як повністю 
підроблені, так і такі, що містили ознаки часткової підробки. Повна 
підробка передбачає виготовлення документів шляхом повної імітації 
справжньому, а часткова полягає у підроблені будь-яких реквізитів 
документа [4, с. 13; 1, с. 162]. 

Так, наприклад, з одного із відділів Національної поліції України у 
Вінницькій області надійшов паспорт громадянина України підроблений у 
повний спосіб із використанням поліграфічного обладнання. Підроблення 
документа мало високу якість. Водночас детальний порівняльний аналіз 
дозволив виявити відхилення наданого паспорта від оригіналу за 
гарнітурою друкарських шрифтів, невідповідним розміщенням бланкових 
текстів, імітованою перфорацією, за якістю спеціальних елементів захисту 
(водяні знаки збільшені, УФ-захист не відповідав). Ці ознаки є достатніми 
для підтвердження підробки, не зважаючи на співпадіння за розмірами 
документа, способами друку, кольорами та відтінками, властивостями 
нитки для зшивання та іншими [5, с. 14–19]. 

Разом із тим, часткова підробка виявляється експертами частіше. До 
такого виду відноситься переклейка фотокартки власника, заміна 
персональних даних у паспортних документах шляхом підчистки, 
дописки, травлення, змивання, заміна сторінок документа та інші способи. 

Ознаки внесення змін до паспортного документа (підчистка, дописка, 
виправлення, переклейка фотокартки) були виявлені на першій та другій 
сторінках паспорта громадянина України, що наданий на дослідження у 
вересні 2019 року. Ретельне мікроскопічне дослідження та наявні технічні 
засоби дало змогу виявити весь комплекс ознак та визнати його 
підробленим, а також встановити попередні записи на сторінках 
документа. Змінам у такий спосіб піддавались прізвище, ім’я, по батькові, 
рік народження власника на обох сторінках, а також стать на другій 
сторінці [6, с. 52–59].  

Серед паспортних документів, що досліджувались експертами 
Вінницького НДЕКЦ МВС, привернув увагу паспорт громадянина 
України зразка 1994 року, який наданий працівниками Служби безпеки 
України. Ініціатора дослідження не цікавило питання відповідності бланка 
паспорта встановленим зразкам, наявності в ньому ознак внесення змін. 
Перед експертами стояло завдання встановити чи нанесений рельєфний 
відбиток печатки на першій сторінці документа наданим металевим кліше 
з текстом «УКРАЇНА ПАСПОРТ» [7, с. 29–37]. 

Ідентифікаційне дослідження такого виду відбитків в експертній 
практиці нашого підрозділу проводилось вперше. Здебільшого рельєфні 
відбитки вивчаються експертами при встановлені ознак часткової 
підробки, а саме: переклейки фотокартки у паспорті. При переклеюванні 
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фотокартки зловмисники імітують рельєфні відбитки печаток, на що 
вказують як ознаки переклеювання фотокартки, так і ознаки підроблення 
рельєфного відбитку печатки. 

Під рельєфною конгревною печаткою (або «сухою печаткою») розуміють 
відбитки металевої печатки з виступаючими друкуючими елементами при 
оформленні паспортів, які відтворюються за допомогою особливих лещат 
(пресів), а їх ступінь рельєфності відтиснень залежить від сили тиску (натиску) 
преса, товщини й твердості матеріалу документа [4, с. 111-112]. 

Особливістю дослідження такого виду печаток є його невеликий розмір: 
діаметр рамок становить лише 23 мм та 14,5 мм, текст складається із двох 
буквених записів «УКРАЇНА ПАСПОРТ» та декількох цифрових знаків, а 
також в середині внутрішньої рамки зображення Малого герба України.  

В якості порівняльного матеріалу судовим експертам було надано металеве 
кліше рельєфної печатки. Наступною особливістю стало проведення стадії 
експертного експерименту для отримання зразків, адже необхідне відповідне 
спеціальне обладнання – оснастка для рельєфних печаток або прес.  

На клопотання експерта щодо організації зазначеного вище експертного 
експерименту, ініціатором було прийнято рішення залучити експерта в якості 
спеціаліста для відібрання порівняльних зразків, надати останньому доступ до 
відповідного обладнання. Експертом-спеціалістом на близькому до 
аналогічного за кольором, товщиною, структурою папері із перемінним 
натиском були відібрані порівняльні експериментальні зразки.  

Як уже зазначалось, невеликі розміри та мала кількість знаків ускладнюють 
ідентифікацію. Тому, ще однією особливістю дослідження такого роду об’єкта 
є, перш за все, вивчення саме рельєфу відбитку печатки у наданому 
паспортному документі. Встановлені сукупності стійких та суттєвих загальних 
та окремих ознак порівнювались із зразками.  

В зазначеному вище випадку, експертом сформовано категоричний 
негативний висновок за результатами розбіжностей у діаметрі рамок, за 
розміром Малого герба України та рамки навколо нього, за висотою та 
шириною букв, цифрових знаків, їх розміщенням та конфігурацією.  

Виділені нами особливості дослідження рельєфних відбитків печаток 
в паспортах громадянина України виокремлюють їх від решти відбитків 
печаток та штампів на всіх стадіях дослідження.  

З огляду на викладене вище та враховуючи експертну практику 
дослідження паспортних документів громадян України, що перебувають в 
обігу, рекомендуємо розроблення окремих методичних рекомендацій для 
дослідження рельєфних відбитків як для технічного дослідження 
документів, так і для експертних досліджень, можливо, об’єктів 
інтелектуальної власності (зображень, малюнків); обов’язкове залучення 
експерта-спеціаліста для відбору експериментальних зразків рельєфного 
відбитку печатки, який врахує особливості паперу, натиску та кількості 
зразків; продовжувати практику співпраці із іноземними спеціалістами в 
галузі дослідження паспортних документів; покращити матеріально-
технічне забезпечення підрозділів, що здійснюють перевірку та 
дослідження різних паспортних документів.  
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Анотація. Розглянуто види спеціальних знань, які використовують при 

розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва. На основі вивчення 
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правозастосовної практики зроблено висновок про те, що найбільш витребуваними 
у практиці розслідування цих злочинів є технічні знання. Залежно від виду злочину 
запропоновано орієнтовний перелік і зміст таких знань. 

Ключові слова: спеціальні знання; злочини проти безпеки виробництва; 
технічні знання; розслідування. 

 
Annotation. Тhe types of special knowledge used in the investigation of crimes 

against production safety are considered. Based on the study of law enforcement practice, 
it is concluded that technical knowledge is most required in the practice of investigating 
these crimes. Depending on the type of crime, an indicative list and content of such 
knowledge is offered. 

Key words: special knowledge; crimes against production safety; technical 
knowledge; investigation. 

 
Аннотация. Рассмотрены виды специальных знаний, используемых при 

расследовании преступлений против безопасности производства. На основе 
изучения правоприменительной практики сделан вывод о том, что наиболее 
востребованными в практике расследования этих преступлений являются 
технические знания. В зависимости от вида преступления предложен 
ориентировочный перечень и содержание таких знаний. 

Ключевые слова: специальные знания; преступления против безопасности 
производства; технические знания; расследование 

 
Як свідчать результати узагальнення емпіричних даних, до найбільш 

витребуваних при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва 
належать технічні знання. 

У роботах, присвячених методиці розслідування злочинів проти 
безпеки виробництва (О. В. Таран), методиці розслідування порушень 
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (М. Я. 
Панчишин, К. О. Спасенко) та деяких інших, розглядаються окремі 
питання використання спеціальних знань, утім, зважаючи на тематику 
досліджень, проблемам використання технічних знань у практиці 
розслідування цих злочинів не приділено значної уваги.  

Зі змісту положень ст. 271–275 КК України та за результатами 
вивчення правозастосовної практики, можна зробити висновок, що 
систему технічних знань при розслідуванні цих злочинів становлять: 

1) загальні технічні знання (про охорону праці, техніку безпеки, 
організацію виробничих процесів та ін., які поширюються на усі галузі 
виробництва та стосуються усіх працівників); 

2) технічні знання у окремих галузях (сільське господарство, 
будівництво, вибухотехніка, техніка пожежогасіння, енергетика, 
транспорт, радіаційна безпека та ін.).  

Спробуємо розкрити зміст найбільш поширених спеціальних 
технічних знань у практиці розслідування злочинів проти безпеки 
виробництва. 

Ст. 271 КК України «Порушення вимог законодавства про охорону 
праці». Перше, що привертає увагу – КК України використовує поняття 
«охорона праці» але не дає його визначення.  
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Таке визначення міститься у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону 
праці»: охорона праці – це система правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-
профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, 
здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Дія цього 
закону поширюється на усі підприємства незалежно від форм власності та 
виду діяльності, тому такі правила вважаються загальними [1].  

Отже, спеціальні знання, які використовуються при розслідуванні 
злочинів, передбачених ст. 271 КК України так само можна назвати 
загальними технічними знаннями. Вони включають загальні умови 
функціонування виробничого середовища; забезпечення випуску 
продукції; забезпечення умов раціональної експлуатації технологічного 
обладнання; контроль за додержанням положень техніки безпеки та 
охорони праці; своєчасне забезпечення графіка планово-
попереджувального ремонту обладнання, а також робіт, повʼязаних із 
модернізацією машин та апаратів. Питання, повʼязані із положеннями 
трудового законодавства, матеріально-технічного забезпечення. 

Фахівцями, які володіють такими знаннями є інженерно-технічні 
працівники, особи, які працюють у наглядово-контролюючих органах. 

Що стосується технічних знань у окремих галузях (ст. 272–275 КК 
України), то їх специфіка визначається характером діяльності. 

Так, ст. 272 КК України передбачає відповідальність за порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Отже, 
при розслідуванні цих злочинів виникає потреба у використанні допомоги 
спеціаліста, який володіє знаннями про нормативно-правову основу та 
характер робіт з підвищеною небезпекою під час яких стався нещасний 
випадок. Перелік робіт з підвищеною небезпекою визначний 
законодавством [2], він включає 137 найменувань з різних видів 
діяльності. Тут вибір спеціаліста залежатиме від конкретних обставин 
провадження. Наприклад, якщо нещасний випадок стався під час 
проведення електрозварювальних робіт, то допомогу можуть надати 
спеціалісти, які обізнані про порядок організації і проведення 
електрозварювальних робіт. Так само і для інших видів робіт.  

Ст. 273 КК України «Порушення правил безпеки на 
вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах». Із 
назви убачається, що спеціальними знаннями тут є знання з вибухотехніки, 
водночас, на практиці нерідко виникає потреба у допомозі пожежно-
технічного фахівця (оскільки вибух часто супроводжується пожежею). 

Ст. 274 КК України «Порушення правил ядерної або радіаційної 
безпеки». Використання спеціальних знань при розслідуванні цих 
злочинів передбачає допомогу спеціалістів, які мають відповідні знання 
щодо видів діяльності, пов’язаних з використанням ядерних технологій, 
ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання на виробництві 
та регулювання цієї діяльності. Такі спеціалісти працюють у організаціях 
та на підприємствах, пов’язаних з атомною промисловістю. Крім того, 
спеціалістами є наукові працівники.  
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В Україні організаціями, установами, підприємствами, які пов’язані з 
атомною промисловістю є: підприємства та організації атомної промисловості; 
НАЕК «Енергоатом», АЕС України, ВП «Науково-технічний центр», ВП 
«Атомремонтсервіс», ВП «Аварійно-технічний центр»; Держатомрегулювання: 
Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки; Держав-
не агентство з управління зоною відчуження: ДСП «Чонобильська АЕС», 
Державний науково-дослідний заклад «Чорнобильський центр з проблем 
ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології»; навчальні і наукові 
заклади: Національний технічний університет України «Київський політех-
нічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Одеський 
політехнічний університет, Харківський університет (спеціальність 6.050603 
«Атомна енергетика»), інститути Національної академії наук України: Інститут 
проблем безпеки АЕС, Інститут проблем математичних машин і систем.  

Ст. 275 КК України «Порушення правил, що стосуються безпечного 
використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель 
і споруд» передбачає відповідальність за порушення під час розроблення, 
конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції 
правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під 
час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної 
експлуатації будівель і споруд.  

Залежно від конкретних обставин провадження, може знадобитись 
допомога спеціаліста, який володіє знаннями про предмети споживання, 
засоби виробництва, знаряддя праці, будівельну діяльність та ін. 

Наприклад, це можуть бути питання: 
конструкторської діяльності (розроблення технічної 

(конструкторської) документації: креслення, схеми, технічні умови, карти 
технічного рівня і якості, технічні пропозиції, ескізні проекти, технічні 
проекти тощо. Така документація розробляється відповідно до 
спеціальних вимог – комплексу державних стандартів, що встановлюють 
взаємоповʼязані правила, вимоги і норми по розробленню, оформленню і 
обігу конструкторської документації, що розробляється і застосовується 
на усіх стадіях життєвого циклу виробу (при проектуванні, розробленні, 
виготовленні контролі, прийманні, експлуатації, ремонті, утилізації). 
Відповідні фахівці працюють у конструкторських бюро, конструкторських 
відділах науково-дослідних інститутів та промислових підприємств); 

проектувальних робіт (специфіка проектування та відмінність від 
конструкторської діяльності полягає утому, що проектування являє собою 
створення графічних моделей підприємств в цілому, окремих цехів, 
технологічних дільниць та ліній. За документацію, яка створюється в 
результаті виконання проектувальних робіт здійснюється будівництво та 
реконструкція існуючих обʼєктів. Відповідні фахівці володіють 
інформацією про машини, механізми, апарати, конвеєри, прилади 
серійного виробництва, а також про зарубіжну техніку [3]. 

Отже, в цілому наведені положення розкривають зміст найбільш 
поширених видів технічних знань, які використовуються при 
розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва. 
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Питання аспектів судово-експертної діяльності, призначення 
експертиз, оцінки висновку експерта досліджувались такими вченими як 
Т. В. Аверьянова, Л. Г. Бордюгов, М. О. Духно,  
В. В. Казанцев, Ю. Г. Корухов, С. О. Книженко, О. В. Одерій, А. П. Резван, 
Ю. М. Туровець, В.Ю. Шепітько та інші. 

В.Ю. Шепітько судово-експертну діяльність визначає як специфічний 
вид людської праці, результати якої є могутнім важелем у встановленні 
істини в процесі кримінального провадження [1, c. 24]. 

Н. А. Селиванов та К. С. Скромников досліджують питання 
проведення комплексної екологічної експертизи, яка дозволяє встановити 
розмір і причини завданої шкоди природоохоронним об’єктам [2, с. 85]. 

Ю.М. Туровець виділяє наступні види експертизи при розслідуванні 
злочинів пороти довкілля:  

– екологічні експертизи та експертизи екологічної спрямованості;  
– технічні експертизи;  
– криміналістичні експертизи та ін. [3, c. 810]. 
На даний час в наукових дослідженнях лише фрагментарно приділено 

увагу питанням використання можливостей судово-експертної діяльності 
при розслідуванні забруднення моря, що і є метою репрезентованих тез. 

Аксіоматичним є положення, що встановлення об’єктивної істини у 
судовому розгляді неможливо без достатнього комплексу зібраної 
доказової бази. Одним з основних джерел доказової бази при 
розслідуванні більшості злочинів є висновки експерта.  

При розслідуванні злочину забруднення моря судові експертизи 
вирішують основоположні завдання щодо встановлення природи речовин, 
причин загибелі тварин, масштабів завданої екологічної шкоди, вони 
дозволяють ототожнити особу правопорушника, тим самим «прив’язати» 
його до злочинної події, тощо. Отже, коло експертиз, які необхідно 
призначати досить широке, проте без їх проведення неможливий 
подальший рух розслідування. Так, без висновку хімічної експертизи 
шкідливої речовини, неможливо визначити її природу, без іхтіологічної – 
встановити причини загибелі риб, екологічна експертиза встановлює 
розмір завданої морському середовищу шкоди. Криміналістичні та 
молекулярно-генетична експертизи встановлюють факт залишення слідів 
певною особою, її одягом, взуттям тощо, ототожнюють транспортні засоби 
та знаряддя вчинення злочину. 

Специфіка галузі правовідносин, в якій вчиняється злочин 
забруднення моря пов’язана з тим, що слідчий стикається з необхідністю 
використання знань з різних галузей наук як самостійно (в загальному 
аспекті), так із залучення суб’єктів спеціальних знань (вузький аспект). Ці 
знання пов’язані з екологією, так як неможливо провести ефективного 
розслідування та орієнтуватись в слідчих ситуаціях без усвідомлення 
сутності події, що сталася, природних компонентів, на який здійснюється 
злочинний вплив, етимології основних екологічних термінів. З метою 
оперування нормативною базою при розслідуванні даних злочинів 
слідчому доцільно орієнтуватись в екологічному законодавстві.  
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Аналізуючи специфіку злочину забруднення моря, виділимо наступні 
ознаки судово-експертної діяльності у даній галузі:  

– доцільно проведення численних різнопланових експертиз 
(екологічні, хімічні, іхтіологічні, криміналістичні, судово-медичні, 
ветеринарні тощо); 

– специфічні питання, які необхідно дослідити (щодо природи 
речовини, розміру завданої шкоди, причини загибелі живих організмів та 
ін.); 

– при призначення експертиз від слідчого потребується використання 
знань з різних галузей (екології, криміналістики тощо), що детерміновано 
необхідністю призначення численних експертиз, відібрання зразків, 
формування правильних питань, своєчасне надання матеріалів у експертні 
установи. 

Висновок експерта є основним джерелом доказу при розслідуванні 
більшості злочинів, без проведення експертиз неможливо вирішення 
основоположних завдань досудового слідства та встановлення об’єктивної 
істини у судовому розгляді. Особливості ж судово-експертної діяльності 
при розслідуванні забруднення моря детермінується специфікою слідової 
картини та обставинами вчинення злочину. Важливою складовою 
професійності слідчого в процесі призначення експертиз є, з одного боку 
– використання всього наукового потенціалу та інновацій судово-
експертної діяльності, з іншого – призначення того чи іншого виду 
експертизи має зіставлятися з їх доцільністю стосовно кожного 
конкретного випадку розслідування злочинів. 
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В отдел физико-технических исследований и химических экспертиз 
Национального бюро экспертиз Республики Армения нередко на 
экспертизу представляются предметы, пропитанные различными 
наркотическими и психотропными средствами, а также неизвестные 
таблетки, капсулы, ампулы, порошкообразные вещества и различные 
курительные смеси без маркеровочных надписей. Для каждого из 
перечисленных объектов при проведении их экспертных исследований 
возникает необходимость выяснения – принадлежат ли эти объекты к 
наркотическим или психотропным, сильнодействующим или токсичным 
веществам, или же они являются их прекурсорами.  

Учитывая прикладной характер данного вопроса, в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2005 для 
используемого метода газовой хроматографии (газовый хроматограф 
модели ‘‘HP-6890’’) был разработан и валидирован метод 
количественного расчета и оценки неопределенности измерений на 
примере метадона – компонента, нередко встречающегося в составе 
представляемых на экспертизу объектов [1]. 

В настоящей работе объектом исследований является метадон 
(эмпирическая формула – C21H27NO), наиболее часто встречающийся при 
экспертизе наркотических веществ препарат из группы опиоидов, 
применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической 
зависимости [2,3]. 

В работе использованы: стандарт метадона (Lipomed GMP-Document), 
метилстеарат (SIGMA-ALDRICH; CAS 112-61-8), метанол SIGMA-
ALDRICH; CAS 67-56-1), этанол (SIGMA-ALDRICH; CAS 64-17-5), 
хлороформ (SIGMA-ALDRICH; CAS 67-66-3). 

Исследования выполнены с помощью газового хроматографа модели 
‘‘HP-6890’’ при следующих условиях: детектор – пламенно-
ионизационный; колонка – стеклянная, капиллярная, 10м; жидкая фаза – 
силоксан; газ-носитель – водород; температура испарителя – 250°C; 
температура детектора – 250°C; температура камеры- 75 ... 280°C [1,4]. 

В качестве внутренного стандарта использовался этаноловый или 
метаноловый раствор метилстеарата с концентрацией 1мг/мл. Для 
приготовления концентрированного стандартного раствора метадона в 
виалу загружалось 10мг стандарта метадона, затем добавлялся метанол в 
объёме 1мл и производилось перемешивание до достижения полного 
растворения. Концентрация полученного 1 мл раствора составила 10мг/мл 
(образец METHAD1). Объёмные измерения были проведены с помощью 
измерительной микропипетки фирмы ‘‘Accumax’’, предусмотренной для 
измерения микроколичеств в пределах 100...1000 мкл [5-7]. 

С целью количественного определения и построения калибровочных 
кривых, а также оценки неопределенности измерений для компонента 
метадона были произведены вколы в инжектор газового хроматографа 
модели ‘‘HP-6890’’ заранее приготовленных, концентрированных и 
рабочих стандартных растворов в объёме 1мкл. Для каждой концентрации 
были произведены 3...4 вкола. 
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Результаты исследований (количество вколов, время удержания, 
концентрация растворов [С], площадь пиков [F]) приведены в таблице 1.  

Таблица 1.  
Результаты исследования метадона. 

Наименование 
образца 

Время 
удержания, мин.

Концентрация
растворов, мг/м

Площадь 
пиков, pA*S

1 2 3 4
METHAD1.D 6,66 10 5231,4
METHAD2.D 6,673 10 5124,3
METHAD3.D 6,675 10 4983,2
METHAD51.D 6,642 5 2908,6
METHAD52.D 6,646 5 2816,9
METHAD53.D 6,654 5 2614,1
METHAD251.D 6,65 2,5 1093,4
METHAD252.D 6,656 2,5 763,6
METHAD253.D 6,651 2,5 633,4
METHAD254.D 6,664 2,5 1155,7
METHAD121.D 6,657 1,25 445
METHAD122.D 6,655 1,25 639,8
METHAD123.D 6,661 1,25 579,9
METHAD124.D 6,66 1,25 681,4
METHAD061.D 6,657 0,625 320,9
METHAD062.D 6,657 0,625 381,6
METHAD063.D 6,661 0,625 284,5
METHAD064.D 6,651 0,625 226,5

 
Концентрации растворов были перепроверены, как минимум, 

трехкратно, а расчётные значения площадей пиков были усреднены. 
Полученные линейные зависимости (y = kx) площадей пиков от 
концентрации для исследуемых объектов позволили рассчитать 
коэффициент k, который составил 519,8 и в дальнейшем был использован 
при вычислении значения неопределённости измерений.  

При проведении экспертиз, при необходимости количественного 
расчета экспериментальных значений исследуемых таблеток, жидкостей, в 
которых содержатся компоненты метадона, в случае исследования образца-
таблетки, отбирается соответствующая аликвота образца, а при 
исследовании жидкостей от последних отбирается 1мл, который 
досушивается до стабильного сухого остатка. Из отобранных образцов с 
помощью химически чистых растворителей (метанол, этанол, хлороформ, 
гексан и т.п.) готовятся экстракты в объёме 1мл, к которым затем 
добавляется равное количество метанольного раствора метилстеарата с 
концентрацей 1мг/мл. Затем каждый образец подвергается трёхкратному 
газохроматографическому анализу, а полученные усредненные значения 
площадей пиков делятся на заранее вычисленные значения коэффициента k.  

Таким образом, полученные значения представляют собой 
концентрацию рассматриваемого в данной статье компонента – метадона, 
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содержащегося в исследуемых экспериментальных образцах, масса 
которого была заранее известна. На заключительном этапе проводится 
перерасчет концентрации метадона на все первоначальное количество 
исследуемого объекта. 

Валидация разработанного метода. Валидация разработанного 
метода выполнена в соответствии со следующими параметрами: 
особенность (Specificity), линейность (Linearity), точность (Accuracy), 
стабильность (Repeatability) и воспроизводимость (Intermediate precision).  

Особенность (специфичность) – показывает, что исследуемый 
компонент метадон имеет определенное время удержания (Retention 
times), и данные значения отличаются от времени удержания компонента 
растворителя и других веществ (см. таблицу 1) [1,8]. 

Линейность – показывает, что площади соответствующих пиков, 
полученные в результате вколов рабочих стандартных растворов, 
находятся в линейной зависимости от концентрации этих растворов. 
Исследования были проведены с использованием 5 концентраций рабочих 
стандартных растворов в диапазоне 0,3125 ...5 мл/мл и в случае метадона 
коэффициент корреляция составил r2=0,9998 (корреляция считается 
линейной при коэффициенте r2≥0,99). 

Точность – показывает, что разработанным методом корректно 
определяются концентрации исследуемых растворов. Исследования были 
проведены для трёх стандартных растворов трёх разных концентраций с 
трёхкратным повторением вколов для каждой концетрации с 
последующим выведением среднего арифметического значения 
полученных величин [1,8]. 

Стабильность – показывает, что хроматографическая система 
устойчива, и при повторных исследованиях одного и того же образца была 
достигнута воспроизводимость результатов (см. таблицу 1) [1,8]. 

Воспроизводимость – показывает, что при проведении исследований 
на следующий день или исследований, выполненных другим сотрудником, 
обеспечивается воспроизводимость измерений [1,8]. 

В подтверждение достоверности количественных определений также 
были выполнены нижеследующие исследования. Последовательно были 
проводены вколы рабочих стандартных растворов метадона трёх 
различных концетраций, которые заранее были приготовлены 
разбавлением соответствующих концентрированных стандартных 
растворов (см. экспериментальную часть). Затем ко всем приготовленным 
растворам было добавлено равное количество метанолового раствора 
метилстеарата с концентрацией 1мг/мл. По каждому из приготовленных 
образцов были проведены трёхкратные газохроматографические 
исследования с получением особенных (специфичных), линейных, 
точных, повторяемых и воспроизводимых результатов.  

Таким образом, выполненные процедуры по валидации позволяют в 
отделении экспертиз наркотических средств, психотропных и ядовитых 
веществ производить количественные расчеты соответствующих 
компонентов в исследуемых образцах, представляемых на экспертизу, на 
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разработанного метода и с использованием полученных значений 
неопределенности измерений в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO/IEC 17025:2005. 
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БЮРО ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕЖОВАНИЙ КАК 
НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ 

 
Анотація. У роботі розглядається питання створення Бюро фінансових 

розслідувань на заміну податковій міліції як незалежного органу, що покликаний 
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попереджувати, виявляти та розслідувати економічні злочини. Робиться висновок 
про те, що створення незалежного від податкової служби органу дозволить вивести 
його з впливу податкової, а переорієнтація його діяльності на попередження і 
виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення кримінального 
правопорушення (насамперед через аналітичну роботу і прямий доступ до 
інформаційних систем податкової служби та інших органів) дозволить виявляти 
підозрілі операції, що можуть свідчити про ухилення від сплати податків чи інші 
кримінальні правопорушення, і, без участі податкової служби, розпочинати 
досудове розслідування, що усуне податкову від прийняття рішень, а отже 
дозволить попередити корупційні прояви в податковій службі. 

Ключові слова: економічні злочини, виявлення кримінальних правопорушень, 
розслідування, бюро фінансових розслідувань. 

 
Annotation. The paper deals with the creation of the Financial Investigation Bureau, 

replacing the tax police as an independent body, designed to prevent, detect and 
investigate economic crimes. It is concluded that the establishment of a tax-independent 
body will allow it to withdraw from the impact of the tax, and the reorientation of its 
activities to prevent and detect facts that may indicate a criminal offense (primarily 
through analytical work and direct access to tax information systems and other 
authorities) will identify suspicious transactions that may indicate tax evasion or other 
criminal offenses and, without the involvement of the tax service, initiate judicial 
investigation that will eliminate tax on decision-making and thus help to prevent 
manifestations of corruption in the tax service. 

Key words: economic crimes, detection of criminal offenses, investigations, bureau 
of financial investigations.  

 
Аннотация. В работе рассматривается вопрос создания Бюро финансовых 

расследований на замену налоговой милиции как независимого органа, который 
призван предупреждать, выявлять и расследовать экономические преступления. 
Делается вывод о том, что создание независимого от налоговой службы органа 
позволит вывести его из влияния налоговой, а переориентация его деятельности на 
предупреждение и выявление фактов, которые могут свидетельствовать о 
совершении уголовного правонарушения (прежде всего через аналитическую 
работу и прямой доступ к информационным системам налоговой службы и других 
органов) позволит выявлять подозрительные операции, которые могут 
свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов или другие уголовные 
преступления, и, без участия налоговой службы, начинать досудебное 
расследование, что устранит налоговую от принятия решений, а следовательно 
позволит предупредить коррупционные проявления в налоговой службе. 

Ключевые слова: экономические преступления, выявленные уголовных 
преступлений, расследование, бюро финансовых расследований.  

 
Питання реформування податкової служби давно обговорюється в 

наукових та практичних колах. Вже впроваджено ряд механізмів для 
розподілення сервісної і правоохоронної функцій служби. Одним з етапів 
такого реформування стала ліквідація податкової міліції і створення 
нового незалежного органу – Бюро фінансових розслідувань. Відповідний 
проект Закону «Про бюро фінансових розслідувань» реєстр. №1208-2 
прийнято Верховною Радою України в першому читанні 2 жовтня 2019 
року [1] і найближчим часом буде прийнято в цілому як закон.  
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Пропонується, що Бюро фінансових розслідувань стане центральним 
органом виконавчої влади, що утворюватиметься Кабінетом Міністрів 
України та координуватиметься ним через Міністра фінансів України. 
Воно здійснюватиме діяльність з метою запобігання, попередження, 
виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до його підслідності. Цей орган 
об’єднає в собі функції по розслідуванню всіх економічних злочинів, які 
сьогодні розпорошені по різних органах, що дозволить уникнути 
дублювання функцій і зменшити тиск на бізнес.  

На нашу думку, ключовим в переорієнтації діяльності Бюро фінансових 
розслідувань повинна стати саме аналітична робота по моніторингу 
інформаційних систем податкової служби, фінансового моніторингу та баз 
даних інших державних органів з метою самостійного виявлення ними ознак 
(підозрілих операцій), які могли б свідчити про вчинення економічного 
кримінального правопорушення. Постійний моніторинг реєстрів звітності, 
сплати податків, відшкодування з бюджету окремих платежів дозволив би в 
режимі реального часу виявляти факти будь-яких зловживань з боку 
платників податків і оперативно на них реагувати. Така аналітична робота 
дозволила б виключити безпосередніх працівників податкової, які 
спілкуються з платниками податків, проводять перевірки їх діяльності, з 
прийняття рішень щодо звернення до правоохоронних органів з заявами про 
виявлені ними кримінальні правопорушення, а отже можливості корупційних 
проявів в податковій службі.  

Натомість незалежний аналітичний орган без спілкування з 
платниками податків за результатами моніторингу інформаційних систем 
(з можливістю знеособлення даних) зміг би фіксувати підозрілі операції, 
виявляти ознаки кримінальних правопорушень без отримання інформації 
про платників податків, які залучені в цю схему, та складати за 
результатами моніторингу аналітичні записки, які були б підставою для 
початку кримінального провадження детективами бюро. Таким чином 
усуватиметься безпосередній контакт між платниками податків і 
працівниками, які виявляють кримінальні правопорушення таких 
платників податків, а отже ризики корупційних проявів.  

Відповідно працівник податкової служби, який здійснюватиме 
перевірку платника податків, не зможе «коригувати» результати перевірки 
у процесі її здійснення, оскільки вся інформація про платника та будь-які 
коригування буде доступна Бюро фінансових розслідувань, яке таким 
чином контролюватиме діяльність податкової. Працівник аналітичного 
відділу бюро не зможе приймати суб’єктивні рішення, якщо не матиме 
персоналізованої інформації про платника податку і зобов’язаний буде 
складати аналітичні довідки про виявлені ним підозрілі операції без 
вказівки конкретної назви платника податків (наприклад, за номером звіту 
в системі чи іншими кодами). Лише після передання аналітичної довідки 
до підрозділу детективів і реєстрації цієї інформації в Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань детектив отримуватиме персоналізовану 
інформацію по цій довідці за для проведення досудового розслідування.  
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Ще одним проблемним питанням, яке активно обговорюється 
сьогодні, є надання права органам досудового розслідування в цілому, або 
Бюро фінансових розслідувань зокрема, в рамках кримінального процесу 
ініціювати податкові перевірки. Нагадаємо, що таке право було скасовано 
у 2015 році з набранням чинності новою редакцією Закону України «Про 
прокуратуру» [2] у зв’язку з тим, що використовувалось як інструмент 
обходу мораторію на перевірки та тиску на бізнес. На нашу думку, 
необхідним є удосконалення норм КК України, яким регулюються 
питання ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів та розширення засобів доказування завданої бюджету шкоди 
через будь-які процесуальні можливості, а не лише податкові перевірки 
(зокрема, шляхом вивчення отриманих чи вилучених документів і 
покладення їх в основу процесуальних рішень, призначення судово-
економічних, судово-бухгалтерських, товарознавчих чи інших видів 
експертиз). Повернення ініціювання податкових перевірок в кримінальний 
процес вважаємо виключним заходом, який може бути реалізований лише 
для Бюро фінансових розслідувань через отримання ухвали слідчого судді 
про дозвіл на проведення перевірки і за умови, що в клопотанні детектив 
бюро (чи прокурор) доведе, що встановити ці обставини неможливо іншим 
шляхом.  

Прийняття Закону за умови врахування викладених пропозицій 
призведе до більш ефективної діяльності правоохоронних органів у сфері 
формування та використання фінансових ресурсів держави та її 
економічної безпеки, і як наслідок, зменшення тіньового бізнесу в Україні 
та збільшення надходжень податків та зборів, оптимізації структури 
правоохоронних органів, усунення ризиків корупційних проявів в 
податковій службі та правоохоронних органах.  
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню аспектів участь обізнаних осіб у 

збиранні доказів, необхідних матеріалів, зразків для експертного дослідження. 
Проаналізовано положення КПК України та Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень. Дослідженно порядок 
отримання зразків для експертизи. Акцентовано увагу на окремих проблемних 
моментах відбирання зразків для експертизи. 

Ключові слова: судова експертиза; експертні дослідження; експерт; зразки; 
докази. 

 
Annotation. Тhe article is devoted to the study of aspects of the participation of 

knowledgeable persons in the collection of evidence, necessary materials, samples for 
expert research. The provisions of the CPC of Ukraine and the Instruction on the 
appointment and conduct of forensics and expert studies have been analyzed. The 
procedure for obtaining samples for examination is investigated. Attention is drawn to 
the particular problematic moments of sampling for examination. 

Key words: forensic examination; expert research; expert; samples; evidence. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию аспектов участие 
осведомленных лиц в сборе доказательств, необходимых материалов, образцов для 
экспертного исследования. Проанализированы положения УПК Украины и 
Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных 
исследований. Исследовано порядок получения образцов для экспертизы. 
Акцентировано внимание на отдельных проблемных моментах отбора образцов 
для экспертизы. 

Ключевые слова: судебная экспертиза; экспертные исследования; эксперт; 
образцы; доказательства. 

 
Повнота, об’єктивність і точність висновку експерта беззаперечно 

залежать від якості поданих для дослідження матеріальних обʼєктів і 
зразків. Самостійно експерт, якому доручено/замовлено провести судову 
експертизу, такі обʼєкти збирати не може. Їх може підготувати та надати 
для дослідження сторона, яка звернулася з клопотанням про проведення 
експертизи. При цьому чинний КПК не встановлює чіткого та 
однозначного порядку підготовки матеріалів для експертизи [1, с.91].  

Відповідно до п. 3.4. Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень від 08.01.1998 р. № 53/5 
вилучення об’єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків 
оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального 
законодавства. У них, крім загальних реквізитів такого роду документів, 
зазначається, які саме зразки були вилучені або відібрані, їх кількість, 
умови відбору або вилучення, а також інші обставини, що мають значення 
для вирішення поставлених питань. Протокол підписується всіма особами, 
які брали участь у вилученні об’єктів, відібранні зразків.  

Отримані зразки слугують об’єктами, що використовуються для 
порівняльного дослідження з іншими об’єктами – речовими доказами, 
документами, живими людьми і трупами з метою ідентифікації або 
встановлення групової належності. Так, для ідентифікації людини можуть 
використовуватися достовірно належні певній особі зразки почерку, відбитки 
пальців рук, ступні ніг, зліпки зубів, проби крові або слини, ознаки яких 
порівнюються з ознаками слідів, предметів, документів, залишених на місці 
злочину або пов’язаних із злочинною подією [ 2, с.507].  

В ч. 2 ст. 245 КПК зазначається, що відбирання зразків з речей і 
документів здійснюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до 
речей і документів (статті 160–166 КПК). Засобами їх отримання є:  

– витребування та отримання від органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
службових та фізичних осіб речей, документів (для сторони захисту, 
копій), відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів 
перевірок (ч. 2, 3 ст. 93 КПК); 

– в ході проведення слідчих (розшукових) дій як гласного, так і 
негласного характеру; 

– в ході тимчасове вилучення майна, арешт майна.  
Відповідно до ст. 245 КПК України зразки для експертного 

дослідження відбираються стороною кримінального провадження, яка 
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звернулась за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза 
призначена слідчим суддею. Отримання зразків для експертного 
дослідження здійснюється безпосередньо слідчим із залученням, в 
необхідних випадках, спеціаліста до такої слідчої (розшукової) дії як 
отримання зразків для експертизи. 

Відзначимо, що оскільки законодавець передбачив дві форми 
використання спеціальних знань, одна з яких полягає у залученні у 
кримінальне провадження спеціаліста – особи, яка володіє спеціальними 
знаннями та навичками, то спеціаліста можуть залучати сторони 
провадження для надання безпосередньої технічної допомоги, зокрема для 
фотографування, складання схем, планів, креслень, в тому числі й для 
відбирання зразків для проведення експертизи. Тож, залучення спеціаліста 
до отримання зразків для експертного дослідження є однією з 
процесуальних форм використання спеціальних знань.  

Порядок отримання зразків для експертизи у формі відбирання визначено 
ст. 245 КПК України і може здійснюватися за добровільною згодою особи або 
примусово. Коли мова іде про відібрання зразків, розуміють їх створення 
(виготовлення) для конкретної експертизи: відбитки пальців рук, 
експериментальні зразки почерку, мови і голосу, біологічні зразки людини. 
Зразки можуть бути отримані у підозрюваного або обвинуваченого, у свідка 
або потерпілого (коли виникла необхідність перевірити чи не залишені ними 
сліди у визначеному місці або на речових доказах). 

Отримання зразків для експертизи – це слідча дія, яка полягає у вилученні 
і фіксації матеріальних обʼєктів, необхідних для проведення експертного 
дослідження [3, с. 500]. На думку науковців-криміналістів правова природа 
отримання зразків є суперечливою. Адже відібрання зразків з речей і 
документів здійснюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до 
речей і документів та також є заходом забезпечення кримінального 
провадження (ст. 159 КПК), а відбирання біологічних зразків у особи 
здійснюється на практиці в ході освідування (ч. 3 ст. 245 КПК). 

Сліди людини біологічного походження є взагалі особливим обʼєктом 
експертного дослідження, адже для встановлення особи, якій вони 
належать потрібні зразки, які мають відповідати визначеним у 
нормативних актах та методиках вимогам, що предʼявляються до 
порівняльного матеріалу, вони повинні також відповідати таким вимогам 
як достовірність та беззаперечна належність конкретній людині. Тому 
проведення отримання біологічних зразків для експертизи потребує 
наявності юридичних (правові) та фактичних підстав проведення 
освідування. 

Правовою підставою відбирання біологічних зразків є постанова 
прокурора або ухвала слідчого судді. Фактичною – неможливість 
вирішення поставлених перед експертом питань за відсутності 
порівняльного матеріалу. 

Якщо особа відмовляється добровільно надати біологічні зразки, 
слідчий-суддя розглядає клопотання про їх примусове відібрання в 
порядку для тимчасового доступу до речей і документів. Однак, як 
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висновують Є. Д. Лукʼянчиков та Б. Є. Лукʼянчиков не можна проводити 
аналогію між предметами і документами та зразками біологічного 
походження людини (кров, слина, сперма чи інші виділення організму 
людини, волосся з різних частин тощо) [4, С. 64-65]. Вирішення даного 
питання може здійснюватися у двох напрямах.  

По-перше, відібрання біологічних зразків здійснюється у порядку 
передбаченому для освідування особи на підставі постанови прокурора. 

По-друге, оскільки подібні дії передбачають суттєве втручання в 
особистісні права людини, дозвіл на відібрання біологічних зразків 
надається слідчим-суддею в порядку для проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій (обшуку в житлі чи іншому володінні особи, слідчого 
експерименту тощо).  

Під час відібрання біологічних зразків (за аналогією з освідуванням) 
не допускаються дії, що принижують честь і гідність особи або є 
небезпечними для її здоровʼя. Слідчий та прокурор не мають права бути 
присутніми при відібранні таких зразків у особи іншої статі, коли це 
безпосередньо повʼязано з необхідністю оголити особу.  

Хоча участь спеціаліста в отриманні біологічних зразків людини не є 
законодавчо обов’язковою, практиками вважається, що оскільки для 
відібрання зразків потрібні спеціальні знання, слідчий зобов’язаний 
залучити до цього відповідного спеціаліста. Це, як правило, стосується 
судово-медичного експерта, лікаря або іншого медичного працівника 
(відповідного зразку профілю і спеціалізації). Тільки медичні працівники 
мають право застосовувати медичне обладнання для відбирання 
біологічних зразків у особи [1, с. 94]. Це в першу чергу посилює гарантії 
забезпечення прав та законних інтересів особи під час підготовки та 
проведення експертних досліджень. 

Варто звернути на окремі проблемні моменти відбирання зразків для 
експертизи.  

По-перше, оскільки провадження слідчих (розшукових) дій 
покладається на слідчого, прокурора, а за їх дорученням на оперативні 
підрозділи відповідних органів (ст. 41 КПК), то стосовно відбирання 
біологічних зразків сторона захисту обмежена у можливості самостійного 
отримання таких зразків. Для цій ситуації передбачено процесуальний 
порядок відібрання зразків, безпосередньо, суддею із залученням 
спеціаліста в контексті позитивного вирішення слідчим суддєю питання 
про проведення судової експертизи за клопотанням сторони захисту. Мова 
йде про надання слідчим суддею спеціалісту доручення (ст. 245 КПК 
України) на відібрання зразків. Спеціаліст в цьому випадку складає акт, 
який засвідчується учасниками отримання зразків (потерпілий, 
обвинувачений та його захисник, батьки неповнолітньої особи, службові 
особи), що не є процесуальним документом, що фіксує ход слідчої дії. У 
зв’язку із цим окремі науковці наголошують на необхідності надання 
аткого доручення не спеціалісту, а слічому, який буде за участю 
спеціаліста відібрання зразків для проведення експертизи, що була 
ініційована стороною захисту. Результати такої дії будуть мати 
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процесуальну форму, оскільки будуть оформлені процесуальним 
документом – протоколом. До сьогодні немає единої практики суду в 
цьому питанні.  

По-друге, оскільки в ході тимчасового доступу до речей та документів 
оригінали обʼєктів потрапляють у розпорядження сторони обвинувачення, 
то сторона захисту позбавляеться можливості отримання оригіналів (часто 
стосовно документів) об’єктів, а відповідно ускладнюється реалізація 
стороною захисту права на проведення експертизи. В такому випадку 
експерти відмовляються проводити дослідження за їх копіями. 
В. В. Сокуренко шляхом вирішення вказаної проблеми бачить процедуру 
«спільної експертизи», яку будуть проводити комісійно експерт, 
залучений стороною захисту, й експерт, залучений стороною 
обвинувачення [ 5, с. 38–39], однак це поки що наукова абстракція. 

По-третє, окремо варто акцентувати, що ініціатором ввідбирання 
зразків по-суті може бути сам експерт, коли осмтанній доходить висновку 
про необхідність надання для проведення дослідження додаткових 
матеріалів при докладному ознайомленні з об’єктами, наданими в його 
розпорядження, питаннями, поставленими на його вирішення. До 
додаткових матеріалів також можуть належати зразки для порівняння 
(наприклад, при проведенні почеркознавчої експертизи), дані про 
особливості виготовлення, існування, вилучення об’єктів (при проведенні 
матеріалознавчих експертиз), вихідна інформація про обставини події 
(автотехнічна експертиза) тощо. Відсутність таких матеріалів, про надання 
яких, як правило, особі або органу, що призначив експертизу, надсилається 
відповідне клопотання, унеможливлює вирішення поставленого питання 
[6, с.221]. При цьому експерт не визнаеться ініціатором виходячи з 
процесуального порядку відбирання зразків з речей і документів. 
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Анотація. Публікація присвячена актуальним проблемам і перспективам 
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етапи генезису судової експертизи з питань інтелектуальної власності в Україні 
(2002 – 2019 рр.), наводиться її визначення, а також визначаються перспективи 
подальшого розвитку цього виду судової експертизи.  
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Анотация. Публикация посвящена актуальным проблемам и перспективам 

развития судебной экспертизы объектов права интеллектуальной собственности в 
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Украине. Определяются основные этапы учреждения, начиная с 2002 года, и 
развития судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности. 
Освещаются основные этапы генезиса судебной экспертизы по вопросам 
интеллектуальной собственности в Украине (2002-2019 гг.), приводится ее 
определение, а также определяются перспективы дальнейшего развития этого вида 
судебной экспертизы.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объект права 
интеллектуальной собственности, судебная экспертиза по вопросам 
интеллектуальной собственности, Научно-исследовательский центр по вопросам 
интеллектуальной собственности Минюста.  

 
Успішний розвиток держав у XXI ст. передбачає ефективний захист 

ними прав людини на об’єкти інтелектуальної власності [22, s. 510-512]. 
Адже ці об’єкти на сьогодні є не менш важливим показником 
економічного, соціального, культурного і духовного потенціалу держави, 
ніж її фінансові ресурси чи корисні копалини.  

Право на об’єкти інтелектуальної власності, а тим більше судова 
експертиза з питань інтелектуальної власності мають нетривалу, але 
цікаву історію, яка уже попередньо досліджувалась нами [12; 13; 14; 16]. 

Як відомо, уперше право інтелектуальної власності вперше було 
закріплене в англійському «Статуті Королеви Анни» (1710 р.). Ним 
заборонялося друкувати і передруковувати книги без погодження авторів і 
встановлювався 14-річний термін охорони авторських прав. У 1774 році це 
положення було реалізоване судом у рішенні за справою «Дональдсон vs 
Бекетта», яким було захищено 14-річний термін охорони авторських прав 
Дональдсона [2, с. 353]. Водночас, сама категорія «інтелектуальна 
власність» уперше була введена в широкий вжиток лише у 1850 році 
лібертаріанцем Л. Спунером [2, с. 351-353]. А закріплення правового 
режиму захисту інтелектуальної власності на міжнародному рівні відбулося 
на декілька десятиліть пізніше. Так, у 1883 році інтелектуальна власність 
була закріплена в одному з перших міжнародних договорів у цій сфері – у 
Паризькій конвенції з охорони промислової власності, а в 1886 р. – у 
Бернській конвенції про охорону літературних та художніх творів [1]. 

Щодо судового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, то 
у XIX-XX ст. він здійснювався переважно в порядку цивільного 
судочинства. У цей час з’являються такі суб’єкти цивільного процесу, як 
«освідчені люди». Так, у «Курсі російського цивільного судочинства» 
(1912 р.) почесний член Імператорських університетів Св. Володимира і 
Юріївського заслужений проф. І. Енгельман вміщує підрозділ «Висновки 
освідчених людей». Цих суб’єктів цивільного процесу учений 
характеризує так: «Освідчені люди з’являються на суд в подвійній ролі: як 
свідки, і як помічники судді. Як свідки, вони допитуються стосовно своїх 
спостережень над запропонованими їх увазі об’єктами. Їх висновки 
(покази) слугують матеріалом для обговорення справи. Різниця їх показів 
від показів свідків полягає в тому, що перші заявляють про безпосереднє 
сприйняття ними враження під час самого здійснення суперечливого 
факту, а освідчені люди доходять до цього явища шляхом висновку на 
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підставі якихось матеріальних слідів, що залишаються від нього. Як 
помічники судді, освідчені люди оцінюють значення відомих фактів для 
розв’язання спірних питань, на основі своїх особливих наукових, технічних 
чи господарських знань» [3, с. 318]. Не складно зробити висновок, що 
згадані «освідчені люди» стали прототипом судових експертів. Але 
відомостей щодо їх висновків у справах, які стосуються інтелектуальної 
власності на сьогодні науковцями не знайдено.  

Свого загального визнання та поширення категорія «інтелектуальна 
власність», в сучасному розумінні, отримала лише у другій половині XX 
ст. Так, ч. 2 ст. 27 Загальної декларації прав людини 1948 р. визначила, що: 
«… кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних 
інтересів, які є результатом наукових, літературних чи художніх творів, 
автором яких вона є» [4]. Тобто, Декларація утвердила та гарантувала 
право людини на володіння та користування результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності.  

Міжнародні стандарти у сфері утвердження та захисту права 
інтелектуальної власності на сьогодні закріплені в Конституції та законах 
України. Зокрема, ч. 1 ст. 41 Конституції України закріплює: «Кожен має 
право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності» [5]. 

Право інтелектуальної власності, його об’єкти і суб’єкти, підстави 
виникнення, зміни, припинення й поновлення, майнові права та особисті 
немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності, форми 
використання цих об’єктів, а також випадки правомірного використання, 
без згоди автора (творця) тощо, регулюються в Україні системою чинного 
законодавства: Цивільним кодексом України (ст. 433-448 і ін.) [15], 
законами України «Про авторське право і суміжні права» [6], «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» [8], «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» [9], «Про охорону прав на промислові зразки» 
[10], іншими актами чинного законодавства. 

Утверджене в Конституції та законах і міжнародних договорах 
України, право на об’єкти інтелектуальної власності гарантується та 
захищається державою та суспільством. При цьому, важливим елементом 
у механізмі судового захисту цього права є інститут судової експертизи з 
питань інтелектуальної власності. 

Витоки судової експертизи судові експертизи об’єктів інтелектуальної 
власності в Україні пов’язані з реалізацію положень Указу Президента України 
від 27 квітня 2001 року № 285 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної 
власності в Україні» [7]. Саме тоді Україна приєдналася до низки міжнародних 
договорів у сфері захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, а також 
вжила заходів щодо утвердження в Україні дієвого інституційного механізму 
утвердження й захисту права інтелектуальної власності. Зокрема, утворення в 
Україні патентної бібліотеки та вивчення можливості створення 
спеціалізованого патентного суду тощо. 

У 2002 році у Перелік основних видів судової експертиз та експертних 
спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта 
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фахівцям науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) 
Мін’юсту та працівникам, що не працюють у таких НДУСЕ, було внесено 
спеціальний вид експертизи у сфері інтелектуальної власності. А уже 31 
грудня 2004 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 984-р., за 
пропозицією Мін’юсту, було створено Науково-дослідний центр судової 
експертизи з питань інтелектуальної власності (далі – Центр), як 
спеціалізовану судово-експертну установу, віднесену до сфери управління 
Міністерства юстиції України [11], яка здійснює судово-експертну та 
наукову діяльність в сфері інтелектуальної власності. 

На сьогодні судова експертиза з питань інтелектуальної власності – це 
цілеспрямована діяльність щодо отримання доказової інформації стосовно 
захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, зміст якої полягає в 
дослідженні судовими експертами на основі спеціальних знань в галузі 
авторського права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової 
власності, економіки інтелектуальної власності, об’єктів, явищ і процесів, 
з метою надання об’єктивних і належно обгрунтованих висновків, що є або 
будуть предметом судового розгляду [14, с. 20]. 

За 15 років своєї діяльності Центр утвердився як головна науково-
дослідна установа судової експертизи з питань інтелектуальної власності [12]. 
На базі Центру останні три роки успішно працює секція проблем судової 
експертизи об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної та 
медичної ради при Міністерстві юстиції України. За останні два роки секція 
оптимізувала систему судово-експертних спеціальностей, за якими 
проводяться експертиз з питань інтелектуальної власності. Зокрема, були 
зупинені (з можливістю відновлення) спеціальності 13.5.2 і 13.7, за якими за 
останні 5 років не проводились експертизи та відсутні методичні рекомендації 
й атестовані судові експерти.  

Розвиток цього виду судової експертизи і її витребуваність 
юридичною практикою зумовили її належне методичне обгрунтування, 
результати якого отримали нині свої втілення в 9 методиках, численних 
методичних рекомендаціях, навчальних виданнях, монографіях і інших 
публікаціях. Ця робота продовжується, оскільки правотворча і 
правозастосовна практика у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності залишається однією з найбільш динамічних в Україні. Так осіння 
секція проблем судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності 
визначила однією з головних методичних розробок на 2020 і наступні роки 
Методику експертного дослідження торгівельних марок.  
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У цій доповіді ми розглянемо питання щодо участі понятих у слідчих 

(розшукових) діях, зокрема їх дій у якості суб’єктів нової організаційної 
форми проведення обшуку – спеціальної операції. 

Питанням участі понятих у кримінальному провадженні приділяли 
свою увагу такі вчені правознавці, як Ю. П. Аленін, В. П. Бахін,  
Р. С. Бєлкін, Ю. М. Грошенвий, Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Маляренко,  
В. Т. Нор, М. А. Погорецький, В. Ю. Шепітько та інші.  

Проте у більшості цих робіт не розглядалася специфіка участі понятих 
при проведенні широкомасштабних обшуків у формі спеціальної операції, 
що має певні тактико-криміналістичні та процесуальні особливості. 

Як відомо, обшук – це слідча (розшукова) дія, яка проводиться з метою 
виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 
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правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення 
або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також 
встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК 
України) [1]. 

Раніше ми вже пропонували власне визначення понять «спеціальна 
операція» та «обшук у формі спеціальної операції». 

Спеціальна операція – це не процесуальний різновид, тобто не нова 
слідча (розшукова) дія, а тільки нова організаційна форма її здійснення (на 
сьогодні будь-яких специфічних норм, що регламентують провадження 
слідчих (розшукових) дій саме в формі спеціальної операції законом не 
передбачено). Це складна організаційна форма здійснення слідчої 
(розшукової) дії, яка характеризується великою кількістю суб’єктів і 
ґрунтується на збиранні та дослідженні на значній території багатьох 
об’єктів, що несуть значиму для кримінального провадження 
криміналістичну інформацію [2, с. 320-321]. 

Обшук у формі спеціальної операції – це характерна для сучасних умов 
нова організаційна форма провадження слідчої (розшукової) дії, яка вже 
достатньо широко здійснюється на практиці, і полягає у примусовому 
дослідженні приміщень (споруд), що мають значну за розмірами площу і (або) 
розділених на багато кімнат (відсіків), великих ділянок місцевості, а також 
крупних транспортних засобів, великою кількістю суб’єктів з метою 
відшукання та вилучення множинності приховуваних доказів злочину, 
предметів і цінностей, набутих злочинним шляхом і які підлягають конфіскації, 
розшуку живих осіб і трупів, що здійснюється в умовах подолання протидії 
розслідуванню або загрози такої протидії [2, с. 323]. 

Чинне кримінальне процесуальне законодавство визнає понятого 
учасником кримінального провадження (п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України) [1], 
але не дає визначення дефініції «понятий». 

Враховуючи зміст ч. 7 ст. 223 КПК України можна зазначити, що 
понятий − це незаінтересована особа, яка у випадках встановлених 
законом, запрошується слідчим або прокурором для участі у слідчій 
(розшуковій) дії з метою засвідчення факту, змісту та результатів її 
проведення. 

Аналіз норм КПК України дає можливість визначити три випадки 
запрошення понятих до проведення слідчих (розшукових) дій слідчим або 
прокурором:  

– при проведенні обшуку або огляду житла чи іншого володіння 
особи, обшуку особи – в обов’язковому порядку;  

– при пред’явленні особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в 
тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування 
особи – в альтернативному порядку (поняті не беруть участі, якщо 
забезпечується безперервний відеозапис ходу проведення слідчої 
(розшукової) дії);  

– при проведенні будь-яких інших процесуальних дій – у 
факультативному порядку (доцільність залучення понятих визначається 
уповноваженою особою). 
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Ми бачимо, що обов’язкова участь понятих необхідна лише при 
здійсненні примусових дій, які пов’язані з порушенням недоторканості 
житла чи іншого володіння особи та її особистої недоторканості. В інших 
випадках поняті не потрібні, якщо забезпечується фіксація процесуальної 
дії шляхом безперервного здійснення відеозапису, хоча кримінальний 
процесуальний закон не забороняє поєднувати участь понятих і технічні 
засоби одночасно при проведенні всіх процесуальних дій, що у свою чергу 
сприяє підвищенню достовірності одержаних доказів. 

Отже обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється з 
обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування 
технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (ч. 7 ст. 
223 КПК України) [1]. 

Законодавець, визначивши мінімальну кількість понятих при 
проведенні обшуку, не установлює, скільки їх повинно бути в тій чи іншій 
ситуації, залишаючи це питання на розсуд слідчого чи прокурора, які 
виконують ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. 

Між тим, теорією і практикою розроблені деякі рекомендації щодо 
участі понятих та їх кількості при проведенні обшуку. Так, наприклад, ще 
у 1961 році О. Р. Ратінов писав, що «при обшуку великих за площею 
приміщень або ділянок місцевості ця мінімальна кількість понятих (двоє) 
не в змозі охопити спостереженням все, що відбувається. В залежності від 
розташування та характеру обшукуваних об’єктів у якості понятих може 
бути залучена і більша кількість громадян. Якщо обшукуваний об’єкт 
складається із декількох ізольованих ділянок (приміщень) і 
передбачається їх обшукувати одночасно, кожного учасника обшуку 
повинні супроводжувати двоє понятих» [3, с. 54-55]. 

Як зазначалося вище, обшук у формі спеціальної операції, власно 
кажучи і полягає в одночасному дослідженні різноманітних приміщень, 
кімнат, кабінетів, а також ділянок місцевості або автотранспортних 
засобів. Відповідно і кількість понятих, що запрошуються для участі у 
його проведенні повинна визначатися із загальної кількості приміщень, їх 
характеристики і тому подібних факторів. 

Однак, на практиці ситуація є дещо іншою. Запрошуючи понятих для 
участі в обшуку у формі спеціальної операції, співробітники 
правоохоронних органів мають певні складнощі, пов’язані, у першу чергу, 
із небажанням громадян, з тих чи інших причин, приймати участь у 
проведенні слідчих (розшукових) дій. У свою чергу, співробітники 
правоохоронних органів доволі часто порушують вищезазначені 
рекомендації та проводять спеціальні операції за участі не необхідної, а 
мінімальної кількості понятих, тобто двох. 

Зазвичай, у такій ситуації поняті просто фізично не зможуть 
одночасно бути присутніми при діях всіх співробітників, тому вони, як 
правило, разом або порізно переміщуються по обшукуваному об’єкту або 
сидять у якомусь місці, щоб не заважати. Їх запрошують тільки у якісь 
особливі моменти, наприклад, при відкритті банківських скриньок і 
перерахунку грошей, або при вилученні якихось особливо важливих 
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документів тощо. Але, як показує вивчення кримінальних справ та 
кримінальних проваджень, протокол обшуку поняті підписують так, як 
нібито вони були присутніми одночасно при дослідженні всіх приміщень 
та при вилученні всіх об’єктів. 

Такий, чисто формальний спосіб участі понятих у проведенні обшуку 
у формі спеціальної операції не тільки не відповідає криміналістичним 
рекомендаціям, але і фактично суперечить вимогам кримінального 
процесуального законодавства, відповідно до якого поняті, присутні під 
час провадження слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, 
повинні засвідчити своїми підписами відповідність записів у протоколі 
виконаним діям, тобто зобов’язані засвідчити факт і результати тільки тих 
дій, при яких вони були присутніми. 

Аналізуючи викладене, слід зазначити, що при проведенні обшуку у 
формі спеціальної операції співробітники правоохоронних органів 
зобов’язані виключити практику формального підходу до участі понятих 
та їх кількості. Поняті у кількості не менше двох повинні супроводжувати 
кожну пошукову групу, що приймає участь у таких заходах. 
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розслідування злочину, передбаченого ст. 286 КК України. Виокремлено 
проблемні аспекти діяльності прокурора процесуального керівника під час 
досудового слідства, а саме досліджено специфіку допиту водіїв у статусі свідка та 
проаналізовано доцільність зберігання оригіналів медичної документації у 
матеріалах кримінального провадження. 

Ключові слова: прокурор, процесуальне керівництво, досудове розслідування, 
дорожньо-транспортна пригода. 

 
Annotation. The scientific report examines the organizational and methodological 

aspects of the prosecutor’s activity as a procedural head in the pre-trial investigation of 
the crime under article 286 of the Criminal code of Ukraine. The problematic aspects of 
the Prosecutor’s activity during the pre-trial investigation were analyzed, namely, the 
specificity of questioning drivers in the status of a witness was investigated and the 
expediency of storing the original medical documentation in the materials of criminal 
proceedings was analyzed. 

Key words: public prosecutor, judicial guidance, pre-trial investigation, road accident. 
 
Аннотация. В научном докладе исследованы организационно-методические 

аспекты деятельности прокурора как процессуального руководителя в процессе 
досудебного расследования преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины. 
Выделены проблемные аспекты деятельности прокурора процессуального 
руководителя во время досудебного следствия, а именно исследована специфика 
допроса водителей в статусе свидетеля и проанализирована целесообразность 
хранения оригиналов медицинской документации в материалах уголовного 
производства.  

Ключевые слова: прокурор, процессуальное руководство, досудебное 
расследование, дорожно-транспортное происшествие.  

 
Остання доповідь Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

про стан безпеки дорожнього руху в світі 2018 року констатує, що 
смертність населення в результаті ДТП продовжує зростати, складаючи 
1,35 мільйонів випадків на рік. На сьогодні травми, отримані в результаті 
ДТП, є основною причиною смерті дітей і молодих людей віком до 29 
років [1]. Україна не є винятком. Відповідно до статистики Генеральної 
прокуратури України за період часу з січня по грудень 2018 року в 
Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі – ЄРДР) було 
зареєстровано 8175 фактів порушення правил безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що 
спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження, тяжкі тілесні 
ушкодження, смерть одного, двох чи більше потерпілих (ст. 286 КК 
України), з них 1822 факти за ч. 2 та 3 ст. 286 КК України [2].  

Слід зауважити, що статистика діяльності органів кримінального 
переслідування свідчить про численні труднощі під час розслідування 
справ зазначеної категорії. Одним із важливих засобів для усунення 
окреслених проблем, а також підвищення результативності розслідування 
кримінальних правопорушень, учинених у результаті ДТП, є 
прокурорський нагляд. 

Аналізуючи прокурорську практику здійснення нагляду за дотриман-
ням законності під час розслідування кримінальних правопорушень за 
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ст. 286 КК України, можна виділити декілька проблемних аспектів 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням зазначеної 
категорії кримінальних правопорушень. 

Перше, на що потрібно звернути увагу прокурору, – обов’язковість й 
доцільність якомога швидшого зберігання оригіналів медичної 
документації та рентген знімків осіб, які зазнали тілесних ушкоджень в 
результаті ДТП, в матеріалах кримінального провадження та визнання 
зазначених документів речовими доказами. Нерідко зазначеній проблемі 
не надають належної уваги, але чому це так важливо? Аналізуючи слідчу 
практику, доволі часто, при розслідуванні зазначеної категорії 
кримінальних правопорушень, виникає така проблема, коли потенційно 
винувата сторона у скоєнні злочину задовольняє матеріальні та моральні 
вимоги потерпілого, та сторони домовляються між собою, в результаті 
чого, потерпіла сторона навмисно губить чи не надає (відмовляється від 
додаткових досліджень, оглядів) наявну у неї медичну документацію чи 
рентген знімки стороні обвинувачення, що у свою чергу, унеможливлює 
надання судово-медичним експертом повного та всебічного висновку, у 
зв’язку з чим, встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 
неможливе. У п. 4.4 Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 6 
від 17.01.1995 р., яким затверджено правила судово – медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, вказано, що при 
проведенні судово-медичної експертизи експерт повинен використовувати 
оригінали медичних документів, а в п. 4.13.4 зазначено, що судово-
медичному експерту належить утриматись від встановлення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень у разі відсутності медичних документів, у 
тому числі результатів додаткових досліджень, без яких не можна судити 
про характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень[3]. Підсумовуючи, 
можна дійти висновку, що за відсутності оригіналів медичної документації 
та рентген знімків потерпілого, особа, яка винувата у вчиненні ДТП, може 
уникнути кримінальної відповідальності.  

Ще одним із проблемних питань процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень проти безпеки 
дорожнього руху (ст. 286 КК України) є організація допитів очевидців 
ДТП (потерпілого, свідка, підозрюваного). Розглядаючи зазначене 
питання, потрібно детальніше зупинитися на організації наглядової 
діяльності під час допиту свідків. Варто наголосити на особливостях 
проведення допиту такої групи свідків як водії. Специфікою допиту 
зазначеної групи осіб є вірогідність зміни процесуального статусу 
допитуваної особи зі свідка на підозрюваного. У такому разі 
процесуальний керівник повинен забезпечити дотримання прав учасників 
під час проведення слідчої дії, а саме вимоги п. 1 ч. 3. ст. 87 КПК України, 
згідно з якою неприпустимими стають докази, отримані з показань свідка, 
який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому 
кримінальному провадженні.  

Для вирішення зазначеної проблеми в прокурорській практиці 
сформувалося два підходи щодо послідовності допиту водіїв як свідків: 
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1. Допит водія як свідка та проведення з ним усіх слідчих дій після 
повідомлення особі про підозру іншому учаснику (водію, пішоходу) ДТП. 

2. Допит водія як свідка та проведення з ним усіх слідчих дій до 
повідомлення особі про підозру.  

Правову позицію з цього питання сформовано Верховним Судом 
України на підставі постанови від 09 червня 2016 року №5-360кс15, 
відповідно до якої суд зобов’язаний визнати істотними порушенням прав 
людини й основоположних свобод діяння з отримання показань від свідка, 
який надалі буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому 
кримінальному провадженні за умови, коли на час отримання показань від 
свідка вже існували дані, що його буде визнано підозрюваним чи 
обвинуваченим, але всупереч наявності в такої особи права на мовчання та 
свободи від самовикриття, слідчий і прокурор учиняють дії, спрямовані на 
отримання показань від неї [4]. Саме такі дії, а не власне факт отримання 
показань від свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи 
обвинуваченим, мають визнаватися істотним порушенням прав людини та 
її основоположних свобод. А у зв’язку з тим, що допит водія потрібно 
проводити невідкладно або в найкоротший час після ДТП, можна дійти 
висновку, що на час отримання показань від водія, не існує підстав для 
визнання його підозрюваним (для існування таких підстав потрібен 
висновок судової автотехнічної експертизи). Тому визначаємо, що 
методика невідкладного допиту водія порівняно з першою методикою, є 
найбільш доцільною, оскільки вона дає змогу провести досудове 
розслідування в найкоротший термін без затягування ходу розслідування.  

Підсумовуючи, потрібно сказати, що ігнорування та нехтування 
процесуальним керівником зазначених вище проблем, може негативно 
позначитися на швидкості, повноті, всебічності та неупередженості 
розслідування кримінальних правопорушень, учинених у результаті ДТП. 

 
Перелік посилань 

1. Доповідь ВООЗ про недостатній прогрес в області забезпечення безпеки 
дорожнього руху в світі за 2018 рік : Всесвітня організація охорони здоров’я:  
URL: https://www.who.int/ru/news-room/detail/07-12-2018-new-who-report-highli 
ghts-insufficient-progress-to-tackle-lack-of-safety-on-the-world%27s-roads# (дата 
звернення: 20.02.2019). 

2. Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2018 р. Генеральна прокуратура 
України.URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820
&c=edit&_c=fo (дата звернення: 20.02.2019). 

3. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень: затв. наказом мін. охорони здоров’я України від 17 січня 1995 р. № 6: 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95 (дата звернення: 20.09.2019). 

4. Постанова Верховного суду України від 09 червня 2016 року №5-360кс15// 
Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court. 
gov.ua/Review/59023193 (дата звернення: 21.02.2019) 

 
  



569 

УДК 342.9 
Хитра Ігор Ярославович 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  

Міністерства внутрішніх справ України  
 

СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ 

УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ 
 

THE ESSENCE OF CONTROL AND OBSERVATION ON THE 
ACTIVITIES OF SCIENTIFIC EXPERT-CRIMINAL INSTITUTIONS 

OF THE MIA OF UKRAINE 
 

СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКСПЕРТНО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ 
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over the activity of research expert forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine are considered. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы сущности и значения контроля, 

надзора за деятельностью научно-исследовательских экспертно-криминалис-
тических учреждений МВД Украины. 

Ключевые слова: контроль, надзор, сущность НИЭКЦ МВД. 
 
Розмірковуючи про сутність та значення контролю та нагляду за 

діяльністю науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС 
України, перш за все слід звернути увагу на те, що чинне законодавство не 
містить чітко визначеного кола суб’єктів, уповноважених здійснювати 
зазначені функції за їх діяльністю. Зауважимо, що питання розмежування 
контролю та нагляду сьогодні остаточно не вирішено, ані на науково-
теоретичному, ані на офіційному (законодавчому) рівні. Так, якщо 
звернутися до аналізу тлумачних словників, то можна побачити, що 
обидва терміни використовуються при визначенні змісту один одного. 
«Контроль» у словниковій літературі тлумачиться як перевірка, облік 
діяльності когось або чогось; спостереження, нагляд за кимось, чимось 
[1, c. 558; 0, с. 271]. А «нагляд» визначається як спостереження, 
пильнування за ким – або чим -небудь з метою контролю. 



570 

Аналіз законодавчих джерел свідчить про те, що законодавець чітко 
не розмежовує поняття контролю та нагляду. Так, у Законі «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
від 5.04.2007 № 877-V [4] закріплено, що державний нагляд (контроль) – 
діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, 
їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі – органи 
державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених 
законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства 
суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, 
зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня 
небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. А, 
скажімо, відповідно до Закону «Про адміністративний нагляд за особами, 
звільненими з місць позбавлення волі» від 1.12.1994 № 264/94-ВР [5] 
адміністративний нагляд – це система тимчасових примусових 
профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих 
осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюють органи 
Національної поліції. 

Що стосується представників наукових кіл, то більшість із них у своїх 
міркуваннях з приводу співвідношення контролю та нагляду виходить із 
того, що ці явища не є тотожними і їх слід розрізняти, водночас 
підкреслюючи, що нагляд не є якісно іншим видом діяльності, а швидше 
виступає специфічним проявом, різновидом чи формою контролю. Так, 
наприклад, Ю. М. Козлов пише, що контроль слід розуміти як 
спостереження за правомірністю діяльності, перевірку фактичної 
відповідності тих чи інших дій вимогам закону, тобто його виконання. 
Здійснюється він щодо підконтрольних органів (посадових осіб). Своєю 
чергою нагляд є специфічним різновидом контрольної діяльності. Це 
означає, що мають на увазі також спостереження за правомірністю 
діяльності, але таких об’єктів, які не пов’язані з органом, що здійснює 
нагляд, відносинами співпідпорядкованості [6, c. 209–211].  

В. Я. Малиновський у своїх дослідженнях також акцентує увагу на тому, 
як співвідносяться контроль та нагляд, тотожні вони чи ні, протистоять один 
одному чи ні? Автор підтримує думку, яку висловлює О. Ф. Андрійко, про 
те, що поняття контролю є ширшим від нагляду. Під час його здійснення не 
лише перевіряють систематичність виконання нормативно-правових актів 
та прийняття рішень, а й враховують особливість контролю як функції 
державного управління, контролюючим органам надано право втручання в 
оперативну діяльність підконтрольних об’єктів у формі видання 
обов’язкових для виконання вказівок. Натомість завданням нагляду є лише 
виявлення та попередження правопорушень, відповідності діяльності 
підконтрольних об’єктів чітко встановленим правилам. Органи, що 
здійснюють нагляд, не мають права втручатися в оперативну діяльність або 
змінювати акти органів державного управління. Отже, нагляд порівняно з 
контролем є вужчим видом діяльності [7, с. 293–294].  
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У державно-правовій літературі поняття «контроль», продовжує 
В. Я. Малиновський, розглядається в цілому як система спостереження і 
перевірки процесу функціонування і фактичного стану керованого об’єкта 
з метою оцінки обґрунтованості та ефективності прийнятих ним 
управлінських рішень і результатів їх виконання, виявлення відхилень від 
вимог, сформульованих у цих рішеннях, усунення несприятливих 
наслідків їх виконання та інформування про них компетентних органів. 
Отже, контрольна і наглядова діяльність щодо забезпечення законності в 
державному управлінні притаманна усім ланкам державного механізму 
[7, с. 293–294].  

Н. Г. Саліщева, розмірковуючи про адміністративний нагляд, 
розтлумачила його як метод підвідомчого контролю, що відрізняється від 
контролю тим, що орган, який його здійснює, не перевіряє всієї роботи 
підконтрольного об’єкта, а зосереджує увагу лише на виконанні 
невеликого числа норм і правил [8, c. 217]. 

Варто відмітити позицію Д. М. Бахраха, який зазначає, що наглядова 
діяльність є складовою частиною державного управління. Її головне 
завдання полягає у забезпеченні якості продукції, послуг і безпеки 
громадян, суспільства, держави. Правник підкреслює, що контроль 
містить у собі нагляд за законністю і доцільністю діяльності, її оцінку з 
позицій соціально-політичних, організаційно-технічних, наукових, 
правових. Але в багатьох випадках заради забезпечення свободи громадян, 
виконання обов’язків підприємствами та організаціями контрольні 
повноваження суб’єктів влади обмежуються – їм надається можливість 
здійснювати лише нагляд. А у тих випадках, коли між тими, кого 
перевіряють, і тими, хто перевіряється, немає організаційної 
підпорядкованості, зведення контролю до нагляду потрібне для 
запобігання втручанню в оперативну діяльність суб’єктів влади, які не 
відповідають за її наслідки [9, с. 40]. 

В. М. Гаращук, як і вищезгадані правники, також звертає увагу на 
певні відмінності між контролем і наглядом, водночас відмічає, що 
законодавству відомі випадки, коли контролюючий орган не має деяких з 
основних контрольних повноважень, що наближає його до нагляду (це 
можна визнати «зрізаним» або «неповним» контролем), а в діяльності 
прокуратури виявляється один з елементів контролю [00, с. 82].  

Контроль, підкреслює юрист, здійснюється повсякденно і 
безперервно, а нагляд – періодично. Крім того, перший (тобто контроль) 
відрізняється від другого (нагляду) тим, що, по-перше, контролюючий 
орган, на відміну від наглядового, має право втручатися в оперативну 
діяльність підконтрольного (у певних випадках аж до підміни собою 
керівного органу цього об’єкта), а по-друге, контролюючі органи мають 
право самостійно притягувати винних до правової відповідальності, 
суб’єкти ж наглядової діяльності таких повноважень не мають. Втручання 
в оперативну діяльність підконтрольного органу та право самостійно 
притягати винних осіб до правової відповідальності, наголошує В. М. 
Гаращук, становлять основні відмінності контролю від нагляду [10, с. 82]. 
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Враховуючи викладене вище, вважаємо, що з метою вдосконалення 
контролю та нагляду за діяльністю науково-дослідних експертно-
криміналістичних установ МВС України слід на законодавчому рівні 
визначити перелік суб’єктів, уповноважених на виконання зазначених 
функцій управління. При цьому необхідно конкретизувати коло та обсяги 
повноважень кожного контролюючого органу, із тим, щоб чітко окреслити 
межі їх втручання і впливу на роботу підконтрольних суб’єктів. Також, у 
контексті досліджуваної проблеми, вважаємо за доцільне звернути увагу 
на здійснення фінансового контролю за діяльністю НДЕКУ МВС України, 
адже основна частина матеріально-фінансового забезпечення цих установ 
здійснюється за рахунок державних коштів. 

В цілому, переконані, що з метою вдосконалення контролю за 
діяльністю НДЕКУ МВС України було б доцільно розробити концепцію 
внутрішнього контролю у системі МВС, в якій окрему увагу приділити 
засадам здійснення контролю за функціонуванням зазначених установ, 
зокрема визначити завдання та принципи цього контролю, коло його 
суб’єктів та їх повноваження, основні форми та методи його здійснення. 
Формування концептуальних підвалин зазначеного контролю має 
посприяти запровадженню якісного та ефективного контролю за 
діяльністю цих установ, який би забезпечував систематичне і всебічне 
спостереження за якістю та законністю їх роботи, дозволяв отримувати 
об’єктивні дані про її стан. 
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Анотація. У тезах досліджено криміналістичні ознаки організованої групи у 

сфері економіки, їх особливості, проблеми доказування на досудовому слідстві і в 
суді. Проаналізовано виправдувальні вироки щодо відсутності ознак організованої 
групи у провадженнях про економічні злочини, виявлено деякі помилки суддів та 
запропоновано шляхи їх виправлення.  

Ключові слова: економічні злочини, криміналістичні ознаки, організована 
група.  

 
Annotation. The theses investigates the forensic features of an organized group in 

the field of economics, their peculiarities, problems of proving at pre-trial investigation 
and in court. The justification sentences for lack of organized group character in 
economic crime proceedings are analyzed, some errors of the judges are identified and 
the ways of their correction are suggested. 

Key words: economic crimes, criminalistic characteristics, organized group. 
 
Аннотация. В тезисах исследованы криминалистические признаки 

организованной группы в сфере экономики, их особенности, проблемы 
доказывания на досудебном следствии и в суде. Проанализированы 
оправдательные приговоры об отсутствии признаков организованной группы в 
делах об экономических преступлениях, выявлены некоторые ошибки судей и 
предложены пути их исправления. 

Ключевые слова: экономические преступления, криминалистические 
признаки, организованная группа. 

 
Погіршення економічної ситуації в державі, масове зубожіння 

населення, а також стрімкий розвиток інформаційних технологій та 
перехід все більшої кількості традиційних правовідносин в онлайн-простір 
зумовили зростання рівня економічної злочинності, зокрема, вчиненої 
організованими групами.  
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За даними правової статистики Генеральної прокуратури України у 2017 
році правоохоронними органами виявлено 210 організованих груп, 67 злочинів 
економічної спрямованості, тоді як у грудні 2018 року виявлено 337 злочинів 
економічної спрямованості.5 Дослідження ознак організованої групи на 
досудовому слідстві, їх доведення у суді має певні труднощі.  

Вагомий внесок у дослідження організованої злочинної діяльності, ознак 
організованої групи внесли відомі науковці В.М. Биков, А.Ф. Волинський, В.Г. 
Гриб, Я.І.Гилинський, В.П. Корж, М.Й. Коржанський, О.Є. Користін, І.Куліков, 
В.В. Лавренюк, В.С. Овчинський, М.П. Яблоков та ін.  

Більшість дослідників виділяє наступні кримінально-правові ознаки 
організованої групи:1) участь декількох осіб (три і більше); 2) попередня 
зорганізованість; 3) стійкість; 4) мета вчинення двох і більше злочинів; 5) 
об’єднаність єдиним планом, відомим усім учасникам групи; 6) розподіл 
функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану. [1, с.134]  

М. Й. Коржанський вважає, що організована група – це стійке 
об’єднання кількох осіб, які спеціально зорганізувалися для більш-менш 
тривалої злочинної діяльності. Автор, узагальнюючи наведене визначення, 
зазначає, що ознаками організованої групи є: 1)наявність статуту – 
розробленого (хоч би у загальних рисах) і схваленого учасниками групи 
плану злочинної діяльності – і визначення мети діяльності групи; 
2)наявність організатора (керівника); 3)конспірація – прикриття своєї 
діяльності; 4)вербування нових членів; 5)наявність загальних правил 
поведінки, ієрархія стосунків між учасниками групи; 6) наявність 
матеріальної бази –приміщень, транспорту, сховищ, коштів тощо. [2, c.80] 

В. П. Корж резюмуючи основні криміналістичні властивості (риси) 
економічної організованої злочинності, зробила висновок, що її суть 
полягає у вчиненні злочинів у сфері економічної діяльності створеними в 
структурі підприємництва та фіктивного підприємництва організованими 
злочинними утвореннями, тобто організованими злочинними групами, 
злочинними організаціями, спільнотою, які мають корупційні зв’язки зі 
службовими особами державних органів та мають закономірні цілі – 
отримання злочинних доходів, їх легалізацію. [3, c.106] При цьому, автор 
виділяє наступні криміналістичні ознаки організованої злочинної 
діяльності у сфері економіки: 1)спеціальний предмет злочинного 
посягання;2)спеціальний об’єкт злочинного посягання – підприємства, 
організації й установи, які відносяться до пріоритетних напрямів 
економіки; 3)спеціальний суб’єктний склад (організована група, злочинна 
організація); 4)кримінально-корупційна технологія організованої 
злочинної діяльності; 5)забезпечення безпеки злочинної діяльності, 
безпеки членам ОЗГ за допомогою корупційних зв’язків із посадовцями 
державних органів влади та управління, правоохоронними органами; 
6)закономірна мета суб’єктів організованої злочинної діяльності – 

                                                 
5 Інформація з сайту Генеральної прокуратури України. Режим доступу: 
https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html 
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одержання кримінальних доходів та їх легалізація; 7)негативні наслідки 
злочинного посягання; 8)високий ступінь латентності організованої 
злочинної діяльності у сфері економіки; 9)системність організованої 
злочинної діяльності; 10)стійкість і високий рівень конспіративності в 
діяльності ОЗГ; 11)ієрархічність у структурі діяльності та розмежування 
функцій між членами ОЗГ. [4, c.38]  

Необхідно зазначити, що В.П. Корж виділяє два рівні організованих 
груп в сфері економіки: 1) організована група без корупційних зв’язків; 2) 
організована група з корупційними зв’язками у владно-управлінських 
органах. [3, c.92] 

Заслуговує на увагу точка зору О.Є. Користіна, який виділяє такі 
особливості організованої економічної злочинності: 1)прихований 
характер фінансово-господарських зв’язків між суб’єктами 
господарювання, що включені до складу об’єднання; 2)зовнішні ознаки 
законності окремих операцій; 3)швидка адаптація до нових методів роботи 
правоохоронних органів; 4)використання корупційних зв’язків, а також 
залучення до співпраці фахівців правоохоронної сфери як консультантів 
чи штатних працівників.[5] 

За даними правової статистики у 2018 року судами розглянуто 316 
кримінальних проваджень про злочини економічної спрямованості, вчинені 
організованими групами, постановлено 7 виправдувальних вироків.6  

Аналіз цих вироків дозволяє зробити висновок про те , що 
виправдувальні вироки не достатньо обґрунтовані і не достатньо 
вмотивовані, судді не завжди об’єктивно дають правову оцінку 
криміналістичним ознакам організованої груп, допускають неправильну 
оцінку допустимості доказового значення протоколів негласних 
(розшукових) слідчих дій. Так, суд постановив виправдувальний вирок у 
справі № 1-кп/593/2/2017 та зазначив у резолютивній частині , що 
«…основою доказової бази такої ознаки злочину, як створення 
обвинуваченими для вчинення інкримінованих їм крадіжок організованої 
групи й стійкість підтримання зв’язків між обвинуваченими, сторона 
обвинувачення ґрунтує на даних протоколів складених за результатами 
негласних слідчих (розшукових) дій – спостереженнях за ОСОБА_5 та 
ОСОБА_3 та результатах оперативно-технічних заходів зняття 
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж – стосовно 
ОСОБА_5, у ході яких було зафіксовано особисті зустрічі та спілкування, 
як особисте, так і шляхом мобільного зв’язку між обвинуваченим 
ОСОБА_5 та рештою обвинувачених й іншими сторонніми особи…»7 

Суд постановив виправдувальний вирок у справі № 688/2017/15-к . 
при цьому допустив неправильного тлумачення ознак організованої групи 

                                                 
6 Інформація з сайту Верховного суду. Режим доступу: 
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/sud_statistika/ 
7 Інформація з сайту Єдиного реєстру судових рішень. Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua 
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і зазначив, що «…сторона обвинувачення не навела жодних належних, 
допустимих і достовірних доказів діяльності обвинувачених у складі 
організованої групи, яка б характеризувалася попередньою 
зорганізованістю в стійке об’єднання для вчинення злочинів, 
стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю 
злочинної діяльності – з вересня 2009 року по листопад 2014 року, 
розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та 
вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного 
вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання незаконних 
матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі….» .8 
Необхідно відмітити, що Пленум Верховного суду України у постанові від 
23.12.2005 N 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» вказує «суди 
мають досліджувати докази не лише стосовно конкретних злочинів, а й 
щодо тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою 
чи злочинною організацією, – щодо виду об’єднання, мети його створення 
і плану злочинної діяльності, тривалості існування, матеріальної бази, 
кількісного складу, вербування нових членів, структури та ієрархії 
об’єднання, наявності в нього корупційних зв’язків, існування певних 
правил поведінки його членів, розподілу між ними функцій тощо. У 
мотивувальній частині вироку необхідно наводити дані про те, коли саме і 
протягом якого часу було утворено організовану групу чи злочинну 
організацію, як довго вона функціонувала, відомості про організаторів 
об’єднання та характер стосунків, які склалися між ними і членами 
останнього». ( п.1) 

На наш погляд, судді при постановленні виправдувальних вироків не 
керувалися рекомендаціями вищезазначеної постанови Пленуму 
Верховного суду України.  

Вважаємо, що знання суддями криміналістичних ознак організованої 
групи у сфері економіки сприятиме їх всебічному і об’єктивному 
дослідженню, визначення ознак організованої групи у ході судового 
слідства та постановленню законного, обґрунтованого, вмотивованого 
вироку.  
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POSITIONING THE CENTER OF FIRE BY THE REVERSE 
SIMULATION METHOD USING FDS SOFTWARE 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧАГА ПОЖАРА МЕТОДОМ ОБРАТНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FDS 
 
Анотація. Розглянуто можливості використання розрахункових методів для 

визначення осередку пожежі. Розкрито зміст найбільш часто використовуваних 
розрахункових методів при визначенні осередку пожежі. Запропоновано порядок 
дій для коректного проведення розрахунків з використанням методів 
математичного моделювання програмним комплексом Fire Dynamics Simulator 
(FDS). 

Ключові слова: осередок пожежі, розрахункові методи, моделювання розвитку 
пожежі, Fire Dynamics Simulator. 

 
Annotation. Тhe possibility of using calculation methods to determine the focus of 

a fire is considered. The content of the most commonly used calculation methods in 
determining the focus of a fire is disclosed. The procedure for calculations using 
mathematical modeling methods with Fire Dynamics Simulator (FDS) software is 
suggested. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности использования расчетных методов 

для определения очага пожара. Раскрыто содержание наиболее часто 
используемых расчетных методов при определении очага пожара. Предложен 
порядок действий для корректного проведения расчетов с использованием методов 
математического моделирования программным комплексом Fire Dynamics 
Simulator (FDS)/ 

Ключевые слова: очаг пожара, расчетные методы, моделирование развития 
пожара, Fire Dynamics Simulator. 

 
Одним з основних завдань судової пожежно-технічної експертизи є 

визначення осередку пожежі. До основних розрахункових методів, які можуть 
застосовуватися при визначенні осередку пожежі, відносяться наступні: 

– розрахунки із реконструкції розвитку пожежі (тимчасові 
характеристики пожежі); 

– розрахунки температурних полів на конструкціях (температурні 
характеристики пожежі); 

– розрахунки параметрів процесів, що протікають при виникненні 
пожежі.  

Проведення таких розрахунків має супроводжувати традиційні методи 
встановлення осередку пожежі, засновані на оцінці термічних уражень 
матеріалів конструкцій, виявленні осередкових ознак і ознак 
спрямованості поширення горіння, аналізі показань свідків та ін. 

Розглянемо докладніше [6] практичне застосування перерахованих 
розрахункових методів для визначення осередку пожежі. 

Визначення осередку пожежі з проведенням розрахунків із 
реконструкції розвитку пожежі 

Суть розрахунку полягає у виборі місця імовірного осередку пожежі, 
джерела запалювання та реконструкції виникнення пожежі. Місце 
осередку пожежі може вважатися встановленим, якщо розрахункові дані 
щодо розвитку пожежі в часі, просторі і його наслідки співпадають з 
фактичними даними. 

Для цього необхідно виконати наступні основні етапи: 
– розробити сценарії пожежі, на основі даних про її розвиток, що 

включають як об’єктивні, так і суб’єктивні дані; 
– на основі розробленого сценарію і представлених матеріалів 

визначити вихідні дані (початкові умови) для моделювання і провести 
моделювання; 

– провести оцінку отриманих в результаті моделювання даних з 
наявними об’єктивними і суб’єктивними даними про розвиток пожежі; 

– при збігу даних прийняти версію про виникнення пожежі в даному 
місці. В іншому випадку розробити альтернативний сценарій і повторити 
розрахунок. 

Для проведення розрахунків на основі польового моделювання може 
бути використаний програмний додаток Fire Dynamics Simulator (FDS) [1]. 
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Перевагами цього програмного додатку є його безкоштовність та 
можливість проведення розподілених розрахунків на декількох 
комп’ютерах. Розрахунок параметрів пожежі проводиться методом, 
аналогічним до викладеного в методиці [2]. Таким чином, експерт отримує 
докладну візуалізовану картину розвитку горіння.  

 

    
 

Рис.1. Моделювання роботи систем димовидалення і пожежогасіння 
 
Визначення осередку пожежі з використанням розрахунків 

температурних полів на конструкціях 
Сутність розрахунку полягає в тому, що виходячи з геометрії 

приміщень, розподілу пожежного навантаження, необхідно визначити 
ймовірне місце знаходження осередку пожежі. Після проведення 
моделювання пожежі, отримані результати розрахунку порівнюються з 
реальними термічними ураженнями, і приймається постанова про 
правомірність судження про передбачуване місце знаходження осередку 
пожежі. При цьому послідовність дій, які необхідно провести для 
визначення осередку пожежі даними способом, в загальному випадку, 
збігаються з послідовністю дій, зазначених для попереднього методу. 

Одним з важливих аспектів, на який слід звернути особливу увагу, при 
використанні даного розрахункового методу визначення осередку пожежі, 
є коректність визначення зон термічних уражень.  

 

 
 

Рис.2. Моделювання пожежі та візуалізація теплових полів 
 
Допоміжні методи математичного моделювання, що 

використовуються при визначенні осередку пожежі 
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Розрахунки передачі тепла теплопровідністю. Метою дослідження 
при визначенні осередку пожежі з використанням розрахунків передачі 
тепла теплопровідністю є отримання значень температури на поверхні що 
не нагрівається і порівняння її з критичної для оцінки можливості 
загоряння матеріалів від нагрівання. Такий розрахунок може проводитися, 
наприклад, для оцінки можливості загоряння конструкцій, прилеглих до 
пічним димоходів, при прогріванні за рахунок теплопровідності і ін. 

Для моделювання, наприклад горіння дров, може використовуватися 
горіння деревних матеріалів з бази даних FDS. Для вимірювання температур 
можна використовувати віртуальні датчики в газовій і твердій фазі. Для 
візуалізації та аналізу результатів можна використовувати зрізи (SLICES) і 
графіки, які вказують значення датчиків в різні моменти часу [5] . 

 

 
 

Рис. 3. Візуалізація результатів моделювання 
 
Розрахунки передачі тепла конвекцією і променистим 

теплообміном 
Метою розрахунку є визначення температури на поверхні об’єкта, що 

обігрівається променистим і конвективним тепловим потоком, з метою 
порівняння її з критичною і оцінки можливості загоряння матеріалів від 
нагрівання. Такий розрахунок може проводитися, зокрема, для оцінки 
можливості загоряння будівель від пожежі в інших будівлях, і розвитку, 
таким чином, пожежі з утворенням вторинних вогнищ. Слід зазначити, що 
таким же чином може розглядатися виникнення пожежі від електричних 
або фрикційних іскор, а також гарячих частинок, що виникають під час 
пожежі.  

Розрахунки при загальному спалаху 
В пакеті FDS такий механізм інтенсифікації горіння моделюється 

наступним чином. Слід розставити віртуальні датчики, що реагують на 
підвищення температури. При досягненні певного значення температури 
вікно або двері «розбиваються» та відбувається інтенсифікація горіння 
внаслідок припливу кисню. В результаті моделювання часових параметрів 
розвитку пожежі можна зрозуміти, який шлях і за який час пройшов фронт 
полум’я від вогнища пожежі до певних точок, зафіксованих 
інструментально або за показаннями, що дає можливість більш точного 
визначення осередку пожежі, шляхів і динаміки поширення горіння. 
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Рис. 4. Моделювання можливого розповсюдження пожежі 
 
Розрахунки при пробіжці полум’я 
Для моделювання пробіжки полум’я слід вказати конкретні параметри 

піролізу. Для моделювання процесів піролізу необхідна досить дрібна 
розрахункова сітка. Після завдання необхідних процесів слід провести 
математичне моделювання в пакеті FDS. Результати проходження фронту 
полум’я по газоподібним продуктам піролізу можна візуалізувати за 
допомогою параметра HRRPUV. Внаслідок моделювання часових 
параметрів розвитку пожежі можна зрозуміти, який шлях і за який час 
пройшов фронт полум’я від вогнища пожежі до певних точок, 
зафіксованих інструментально, або виходячи з показань свідків. 

Висновок. Запропоновані методики по визначенню імовірного 
осередку пожежі розрахунковими методами мають інноваційний характер 
та ще потребують доопрацювання. Але, при досягненні певного рівня 
точності результатів, ці методики можуть сприяти більш ефективній роботі 
експертів та підвищенню якості експертних висновків.  
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Анотація. Тези містять аналіз правової природи висновку експерта у 

кримінальному судочинстві, а також його специфічні риси. Розглянуто умови, 
яким має задовольняти висновок експерта у кримінальному судочинстві, в тому 
числі критерії його оцінки.  

Ключові слова: висновок експерта у кримінальному судочинстві, засіб 
доказування, судова експертиза, експерт. 

 
Annotation. The abstracts contain an analysis of the legal nature of the expert’s 

opinion in criminal proceedings, as well as its specific features. The conditions to be met 
by the expert’s opinion in criminal proceedings, including the criteria for his evaluation, 
are considered. 

Key words: Еxpert’s opinion in criminal proceedings, means of proof, forensic 
examination, expert. 

 
Аннотация. Тезисы содержат анализ правовой природы заключения эксперта 

в уголовном судопроизводстве, а также его специфические черты. Рассмотрены 
условия, которым должен удовлетворять вывод эксперта в уголовном 
судопроизводстве, в том числе критерии его оценки. 
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Ключевые слова: вывод эксперта в уголовном судопроизводстве, средство 
доказывания, судебная экспертиза, эксперт. 

 
Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК 

України)[1], закріплюючи засаду змагальності, наділив правом звернення 
сторін кримінального провадження (або за дорученням слідчого судді чи 
суду) до експертної установи або експерта для проведення експертизи, 
якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального 
провадження, необхідні спеціальні знання (ч. 1 ст. 242 КПК України). 

Проблеми висновку експерта, як засобу доказування у кримінальному 
судочинстві, неодноразово ставали предметом наукових досліджень, 
зокрема, 

у працях Р. С. Бєлкіна, А. І. Вінберга, О. О. Волобуєвої,  
В. Г. Гончаренко, Н. І. Клименко, І. Л. Петрухіна, М.С. Строговича,  
Л. Д. Удалової та багатьох інших науковців. 

Висновок експерта відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є важливим, 
самостійним джерелом доказів, яке істотно відрізняється від інших тим, 
що формується в процесі застосування до інших джерел інформації 
спеціальними суб’єктами (експертами) відповідних фахових знань, 
наукових та технічних засобів і методів. 

На законодавчому рівні закріплено, що 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 (ч. 1 ст. 101 КПК України). 

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. 

У висновку експерта спеціальні знання застосовуються у формі 
дослідження. Висновок експерта спрямований не на констатацію відомих 
і безспірних фактів, а на пошук певних нових знань, які необхідні для 
встановлення обставин справи і не можуть бути отримані судом в жодний 
інший спосіб. Експерт в своєму висновку фактично синтезує нові знання 
на основі власних спеціальних знань та досвіду, повідомляє суд про факти, 
встановлені ним на основі використання даних тієї чи іншої галузі науки, 
техніки, мистецтва. При цьому місія експерта полягає в тому, щоб 
просвітити 

суд, і ця місія виключає інтереси сторін. Дослідження із застосуванням 
спеціальних знань проводиться експертом безвідносно побажань будь-
яких осіб, незалежно від змісту їх юридичної заінтересованості в 
результатах судового розгляду справи, а метою такого дослідження є 
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виявлення певних фактів і вироблення висновків щодо них. Дослідження, 
що проводиться експертом, має задовольняти двом вимогам: 
об’єктивності та обґрунтованості [2, с. 19]. 

Дотримання вимоги об’єктивності дослідження досягається шляхом 
встановлення певних обмежень при проведенні судової експертизи, 
перелік яких наведений у п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом 
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 [3]. 

Специфічні риси цього процесуального джерела доказів виокремила 
Н.І. Клименко: 

– формується на основі використання спеціальних знань; – є вивідним 
знанням, а не інформативним, як інші особисті докази (показання), знання 
[4, с. 160]. 

А.І. Вінберг і Н.Т. Малаховська до вказаних особливих рис додають 
іще одну: висновок експерта – не просто умовивід, а відповідь на 
поставлене питання, тобто зазначене судження є додатком до наявного у 
справі факту [5, c. 151]. 

Саме тому у формуванні такого виду доказів, як висновки експертів, 
важливу роль відіграє особистість та кваліфікація експерта, діяльність 
якого у рамках судового провадження призводить до формулювання 
кінцевого висновку. 

Крім того, невипадково вимога щодо науково-теоретичного 
«складника» у діяльності судових експертів була присутня завжди, що 
простежується в нормах Законів України «Про судову експертизу» [6] та 
«Про наукову і науково-технічну експертизу» [7], а саме: – до судово-
експертної діяльності так чи інакше залучалися науковці, особливо ті, які 
мали кваліфікацію судового експерта, так само як і серед експертів 
заохочувалося мати науковий ступінь; – більшість установ, що проводять 
судово-експертну діяльність, офіційно називаються «науково-
дослідними»; – ці установи беруть участь у наукових розробках з питань 
організації та проведення судових експертиз; – ці установи є суб’єктами 
проведення наукової та науково-технічної експертизи; – ці установи 
користуються правом встановлювати міжнародні наукові зв’язки з 
установами судових експертиз інших держав; – ці установи уповноважені 
проводити наукові конференції, симпозіуми, семінари; – ці установи 
мають право одержувати від судів, органів, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, органів досудового розслідування знаряддя 
правопорушення та інші речові докази для використання у науковій 
діяльності [8, c. 335]. 

На практиці висновок експерта в силу своїх специфічних рис (а саме 
використання спеціальних наукових знань), сприймається суб’єктами оцінки 
як особливий вид доказів. Слідчі (судді) надають преюдиційне значення 
висновку експерта, особливо якщо експертом була особа, що має тривалий 
стаж роботи в державній судово-експертній установі, науковий ступінь, вчене 
звання та має відповідно високий авторитет [9, c. 243]. Однак, жоден доказ не 
має наперед встановленої сили (ч. 2 ст.94 КПК України). 
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Таким чином, висновок експерта містить синтезовану в межах 
компетенції експерта та визначеного суб’єктом звернення предмету 
дослідження інформацію, що була отримана за допомогою спеціальних 
наукових методів і знань безпосередньо під час проведення самого 
дослідження та з наданих експерту процесуальних джерел доказів [5, c. 152]. 

Обов’язковим є відповідність висновку експерта критеріям його 
оцінки, а саме його належність, допустимість, достовірність і 
взаємозв’язок з іншими доказами в кримінальному провадженні. Усі 
вказані критерії повинні відповідати вимогам кримінального 
процесуального законодавства задля можливості використання висновку 
експерта в доказуванні. 

Так, В.В. Казанцев виділяє наступні найбільш загальні елементи 
оцінки висновку експерта: а) оцінка процесуального порядку призначення 
і проведення експертизи; б) оцінка особи експерта; в) оцінка матеріалів, 
які направлені на експертизу; г) оцінка повноти і наукової обґрунтованості 
висновку експерта; д) оцінка висновку експерта з точки зору 
сформульованих висновків; е) оцінка правильності складання самого 
висновку; є) оцінка ймовірних помилок, які можуть бути допущені 
експертом; ж) оцінка доказів, що містяться у висновку експерта з точки 
зору їх належності до справи, допустимості та місця в системі доказів, 
тобто оцінка в сукупності з іншими доказами [9, c. 243-244]. 

На підставі вищезазначеного, можливо зробити такі висновки. 
Висновок експерта є самостійним процесуальним джерелом доказів, яке 
отримується в ході проведення судової експертизи. Експерт надає 
узагальнену інформацію, що отримує за допомогою спеціальних наукових 
методів і знань безпосередньо під час проведення самого дослідження та з 
наданих експерту процесуальних джерел доказів. У висновку експерта 
доказове значення має розумовий висновок, якого дійшов експерт за 
результатами дослідження. 
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Анотація. Розглянуто особливості використання спеціальних знань у формі 
залучення спеціалістів та призначення експертиз під час розслідування 
декларування недостовірної інформації.  
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Annotation. Сonsidered thr features of using special knowledge in the form of 
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Аннотация. рассмотрены особенности использования специальных знаний в 

форме привлечения специалистов и назначения экспертиз при расследовании 
декларирования недостоверной информации. 

Ключевые слова: декларирования недостоверной информации, досудебное 
расследование, специальные знания, экспертизы, эксперт, специалист, 
преступления в сфере служебной деятельности. 

 
Під час розслідування декларування недостовірної інформації виникає 

потреба у використанні спеціальних знань, оскільки працівники органів 
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досудового розслідування не завжди можуть правильно оцінити вартість 
певних активів, усвідомлюють потенційні можливості різних електронних 
реєстрів, розуміють тонкощі роботи з офшорами, особливості проведення 
готівкових та безготівкових переказів, відновити інформацію видалену з 
електронних пристроїв, володіють іншими спеціальними навиками, що 
необхідні для забезпечення ефективності кримінального провадження. 
Тому використання спеціальних знань є важливим елементом 
криміналістичної методики розслідування декларування недостовірної 
інформації. Використання спеціальних знань під час розслідування такої 
категорії кримінальних правопорушень здійснюється як у процесуальній, 
так і непроцесуальній формах. 

Участь спеціаліста у кримінальному провадженні щодо декларування 
недостовірної інформації може полягати у наданні консультацій слідчому 
під час підготовки та проведення допиту, огляду, обшуку.  

Залучення спеціалістів під час розслідування декларування недостовірної 
інформації відбувається для: огляду специфічного об’єкта декларування; 
отримання попередніх висновків про вартість майна, права на майно; огляду 
та обшуку приміщення, квартири, будинку; оглядів комп’ютерної техніки, 
мобільних телефонів, інших носіїв інформації; аналізу інформації з вилучених 
мобільних телефонів та комп’ютерної техніки; аналізу банківських виписок; 
оглядів технічних протоколів роботи ЄДРД; отримання попередніх висновків 
про реєстраційні дії офшорних компаній; аналізу фінансово-господарської 
діяльності товариства; відновлення даних, які були видалені з електронних 
пристроїв (смартфонів, комп’ютерів, ноутбуків тощо), зокрема програмного 
забезпечення з допомогою якого певний суб’єкт здійснював транзакції тощо. 

Під час розслідування декларування недостовірної інформації 
залучаються спеціалісти у сфері інформаційних технологій, оцінки 
вартості різних видів майна, бухгалтерського обліку, фінансів, банківської 
діяльності, міжнародного права, договірних правовідносин тощо.  

Це працівники експертних установ, Державної аудиторської служби, 
Державної служби фінансового моніторингу, Торгово-промислової 
палати, Національного банку та інших банків України. Водночас 
детективи Національного антикорупційного бюро України звертаються до 
фахівців свого міжнародного відділу – за роз’ясненням щодо можливостей 
здійснення тих чи інших процесуальних дій за кордоном, а також 
спеціалістів у сфері інформаційних технологій – для виявлення інформації 
про факти декларування недостовірної інформації, пошуку та 
узагальнення інформації, що має значення для кримінального 
провадження (насамперед інформації в реєстрах і базах даних), огляду 
комп’ютерної техніки, мобільних пристроїв, відновлення інформації тощо 
(у їх розпояджені наявне необхідне для цього сучасне обладнання, а також 
відповідне програмне забезпечення – наприклад UFED 4PC).  

Водночас важливе доказове значення під час розслідування цього 
кримінального правопорушення мають висновки експерта. Детективи 
Національного антикорупційного бюро України під час інтерв’ювання 
відмічають необхідність у таких кримінальних провадженнях призначати 
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різні експертизи, зокрема товарознавчі, почеркознавчі, комп’ютерно-
технічні, будівельно-технічні, економічні, у сфері інтелектуальної 
власності тощо. 

Найчастіше призначаються судові експертизи, що визначають 
вартість рухомого та/або нерухомого майна, майнових прав, іншого 
об’єкта декларування – товарознавчу, автотоварознавчу, оціночно-
будівельну, оціночно-земельну, об’єктів інтелектуальної власності, 
мистецтвознавчу тощо. Наприклад, для визначення вартості нерухомості – 
оціночно-будівельну; транспортного засобу – автотоварознавчу; оцінки 
ювелірних виробів – товарознавчу тощо. Така потреба виникає у зв’язку з 
тим, що суб’єкти декларування не завжди вказують реальну вартість 
об’єкта декларування або ж не вказують її взагалі.  

Інші експертизи також призначаються залежно від ситуації, що 
склалася під час розслідування декларування. Завдяки почеркознавчим 
дослідженням встановлюється чи виконано текст певною особою, чи є 
спражнім її підпис. Економічні експертизи дають змогу наприклад 
встановити розмір прибутків чи фінансових зобов’язань. У певних 
випадках існує потреба в ідентифікації певних активів суб’єкта 
декларування чи членів його сім’ї за фотознімками. У таких та подібних 
випадках слід призначати фототехнічну експертизу. Певні слідчі ситуації 
вимагають проведення технічної експертизи документів. Наприклад такий 
її різновид як експертиза давності документа дозволяє виявити підробку 
документів на основі розбіжності дати, зазначеної в документі, та дійсного 
часу його створення.  

Під час досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 366-1 
КК України, застосовуються також непроцесуальні форми використання 
спеціальних знань – консультаційна допомога обізнаних осіб, проведення 
ревізій або документальних перевірок. 

Консультаційна допомога обізнаних осіб може полягати у наданні 
роз’яснень, рекомендацій та довідкової інформації щодо встановлення 
вартості певного майна, майнових прав, обрахування розміру доходу чи 
зобов’язання, наявності ознак фальсифікації документів, розшифрування 
комп’ютерної бази даних, порядку здійснення фінансово-господарських 
операцій тощо. 

Проведення ревізій або інших документальних перевірок дає 
можливість встановити розмір внеску у статутний капітал, фінансовий 
стан підприємства, проведення виплати дивідендів власникові 
підприємства, дохід певної особи, підтвердити фіктивність господарської 
операції (наприклад, безповоротної фінансової допомоги) тощо. 

Таким чином під час розслідування декларування недостовірної 
інформації існує необхідність у широкому використанні спеціальних знань 
шляхом:  

1) залучення спеціалістів насамперед до: а) огляду специфічного об’єкта 
декларування; отримання попередніх висновків про вартість майна, права на 
майно; огляду та обшуку приміщення, квартири, будинку; б) оглядів 
комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, інших носіїв інформації; в) аналізу 
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інформації з вилучених мобільних телефонів та комп’ютерної техніки; 
г) аналізу банківських виписок; д) оглядів технічних протоколів роботи ЄДРД; 
е) отримання попередніх висновків про реєстраційні дії офшорних компаній; 
є) відновлення даних, які були видалені з електронних пристроїв (смартфонів, 
комп’ютерів, ноутбуків тощо), зокрема програмного забезпечення з допомогою 
якого певний суб’єкт здійснював транзакції; ж) підготовки й проведення допиту 
та обшуку тощо;  

2) призначення експертиз спрямованих на: а) встановлення вартості 
незадекларованих активів (товарознавча, автотоварознавча, оціночно-
будівельна, оціночно-земельна, об’єктів інтелектуальної власності, 
мистецтвознавча); б) визначення розміру прибутку чи фінансових 
зобов’язань (економічна); в) виявлення ознак підроблення документів 
(почеркознавча, технічної експертизи документів); г) встановлення ознак 
незаконного втручання на сайт чи сервер (комп’ютерно-технічна); 
д) необхідності вивчення даних, що зафіксовані в кіно- та 
фотодокументах, встановлення технології їх виготовлення (фототехнічна). 
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Анотація.  Правові системи світу містять різні процесуальні механізми 

залучення експерта до участі у кримінальному судочинстві. З метою 
удосконалення національного законодавства та мінімізації колізій під час 
міжнародного співробітництва, визначені загальні засади залучення експерта до 
участі у кримінальному провадженні та запропоновані процесуальні механізми їх 
реалізації у законодавстві України. 

Ключові слова: судовий експерт, кримінальне провадження, міжнародне 
співробітництво, світовий досвід. 
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Annotation. The legal systems of the world contain various procedural mechanisms 
of involving an expert to participate in criminal proceedings. On the purpose of 
improving the Ukrainian national legislation and avoiding collisions in the process of 
international cooperation the experience of other states is analyzed the general principles 
of involving an expert to participate in criminal proceedings are identified and procedural 
mechanisms for their implementation are proposed. 

Key words: legal expert, criminal proceedings, international cooperation, 
international experience. 

 
Аннотация. Правовые системы мира содержат различные процессуальные 

механизмы привлечения эксперта к участию в уголовном судопроизводстве. С целью 
усовершенствования национального законодательства и минимизации коллизий в 
процессе международного сотрудничества, определены общие основания привлечения 
эксперта к участию в уголовном производстве и предложены процессуальные 
механизмы их реализации в законодательстве Украины. 

Ключевые слова: судебный эксперт, уголовное судопроизводство, 
международное сотрудничество, мировой опыт. 

 
Всі, без винятку, правові системи світу допускають можливість 

залучення до участі у кримінальному судочинстві досвідчених осіб 
(фахівців, знавців, експертів), які володіють науковими, технічними або 
іншими спеціальними знаннями (далі – експерти).  

У широкому розумінні, експерт (від лат. expertus – досвідчений, 
знавець; англ. – expert) – фахівець, що робить експертизу [1, с. 257]; 
експерти́за (англ. – expertise) – розгляд, дослідження якої-небудь справи, 
якогось питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну 
оцінку відповідному явищу [1, с. 257]; висновок – остаточна думка про що-
небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань 
або розгляду певних фактів [1, с. 112]. 

З метою підвищення ефективності правозастосовних заходів для 
протидії злочинності, Держави-члени Організації Об’єднаних Націй (далі 
– ООН) тісно співробітничають одна з одною, діючи відповідно до своїх 
внутрішніх правових та адміністративних систем. Кожна Держава-
учасниця, зокрема, вживає заходів, спрямованих на сприяння координації 
між відповідними компетентними органами, установами і службами та 
заохочення обміну співробітниками й іншими експертами (ст. 27 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 
організованої злочинності від 15.11.2000 р. (далі – Конвенція ООН (2000 
р.)) [2]; ст. 9 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу 
наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1988 р. (далі – 
Конвенція ООН (1988 р.)) [3]; стст. 46; 60 Конвенції ООН проти корупції 
від 31.10.2003 р. (далі – Конвенція ООН (2003 р.)) [4]. 

Аналіз змісту зазначених [2; 3; 4] та інших міжнародних договорів дає 
підстави для висновків про те, що міжнародне співробітництво у сфері 
протидії злочинності, застосовуючи розширене тлумачення поняття 
«експерт», допускає: 

– залучення експерта (експертів) до участі у кримінальному 
судочинстві; 
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– обмін експертами; 
– участь експерта (експертів) у спільних розслідуваннях. 
Як показує світова практика, експертом може бути співробітник 

відповідного компетентного органу, установи та/чи служби, який володіє 
науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, необхідними для 
дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини 
вчинення кримінального правопорушення (злочину). 

Експертом також може бути особа, яка не є співробітником відповідного 
компетентного органу, установи та/чи служби (інший експерт), але яка володіє 
науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, необхідними для 
дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини 
вчинення кримінального правопорушення (злочину). 

Міжнародними договорами [2; 3; 4] передбачено наступні форми 
залучення експерта до участі у кримінальному судочинстві, які, на нашу думку 
можна віднести до змісту загальних засад міжнародного співробітництва:  

– надання оцінок експертів (ч. 3 ст. 18 Конвенції ООН (2000 р.); п. «е» ч. 3 
ст. 46; п. «с» ч. 1 ст. 48 Конвенції ООН (2003 р.));  

– заслуховування експерта судовими органами (ч. 18 ст. 18 Конвенції ООН 
(2000 р.); ч. 18 ст. 7 Конвенції ООН (1988 р.)); ч. 1 ст. 32; п. «b» ч. 2 ст. 32; ч. 18 
ст. 46; ч. 27 ст. 46 Конвенції ООН (2003 р.)); 

– участь експертів у спільних розслідуваннях (ст. 19; п. «d» ч. 1 ст. 27 
Конвенції ООН (2000 р.); п. «е» ч. 1 ст. 9 Конвенції ООН (1988 р.); п. «е» ч. 1 ст. 
48 Конвенції ООН (2003 р.)).  

Як окремі елементи механізму реалізації засад залучення експерта до участі 
у кримінальному судочинстві, в частині забезпечення гарантій особистої 
безпеки експерта згадані Конвенції ООН [2; 3; 4] передбачають, зокрема: 

– проведення заслуховування експерта судовими органами за допомогою 
відеозв’язку (ч. 18 ст. 18 Конвенції ООН (2000 р.); ч. 17 ст. 7 Конвенції ООН 
(1988 р.)); ч. 1 ст. 32; п. «b» ч. 2 ст. 32; ч. 18 ст. 46; ч. 27 ст. 46 Конвенції ООН 
(2003 р.) [2; 3; 4]; 

– особисту безпеку експерта на території запитуючої Держави-учасниці 
протягом погодженого строку (ч. 27 ст. 18 Конвенції ООН (2000 р.); ч. 27 ст. 
46 Конвенції ООН (2003 р.); ч. 18 ст. 7 Конвенції ООН (1988 р.)) [2; 3; 4]. 

Так, якщо особиста присутність експерта на території запитуючої Держави-
учасниці не є можливою або бажаною, у тій мірі, в якій це можливо і відповідає 
основним принципам внутрішнього законодавства, якщо експерт знаходиться 
на території Держави-учасниці і повинен бути заслуханий як експерт судовими 
органами іншої Держави-учасниці, перша Держава-учасниця може на прохання 
іншої Держави-учасниці дозволити проведення заслуховування за допомогою 
відеозв’язку (ч. 18 ст. 18 Конвенції ООН (2000 р.); ч. 1; п. «b» ч. 2 ст. 32 Конвенції 
ООН (2003 р.); ч. 17 ст. 7 Конвенції ООН (1988 р.)) [2; 3; 4]. 

Експерт, який на прохання запитуючої Держави-учасниці погоджується 
давати показання в ході провадження або надавати допомогу при здійсненні 
розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду на 
території запитуючої Держави-учасниці, не піддається кримінальному 
переслідуванню, утриманню під вартою, покаранню або будь-якому іншому 
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обмеженню його особистої свободи на цій території у зв’язку з дією, 
бездіяльністю або засудженням, що відносяться до періоду до його від’їзду з 
території запитуваної Держави-учасниці. Дія такої гарантії особистої безпеки 
припиняється, якщо експерт протягом п’ятнадцяти послідовних днів або 
протягом будь-якого погодженого між Державами-учасницями строку, 
починаючи з дати, коли експерт був офіційно повідомлений про те, що його 
присутність більше не потрібна судовим органам, мав можливість залишити 
територію запитуючої Держави-учасниці, проте, добровільно залишився на цій 
території, або залишивши її, повернувся назад з власної волі (ч. 27 ст. 18 
Конвенції ООН (2000 р.); ч. 27 ст. 46 Конвенції ООН (2003 р.); ч. 18 ст. 7 
Конвенції ООН (1988 р.)) [2; 3; 4].  

У більшості країн світу експертам суди (судді, прокурори, слідчі, 
детективи) офіційно доручають провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, 
що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення 
(злочину), та дати експертний висновок з питань, які виникають під час 
кримінального провадження (досудового розслідування чи судового розгляду). 
В Україні таке доручення приймається у формі ухвали суду (судді, слідчого 
судді) чи постанови слідчого (прокурора) (ст. 110 КПК України) [5]. 

Висновки експерта (експертів) можуть бути: письмовими (докладний 
опис проведених досліджень та зроблені висновки (стст. 101-102 КПК 
України)) [5], усними (допит під час досудового розслідування чи судового 
розгляду (ст. 356 КПК України) [5] експерта (експертів), який (які) надав 
висновок з приводу обставин проведеного дослідження, застосованих 
методів та змісту зробленого висновку) або і письмовими, і усними 
(залежно від обставин кримінального провадження та вимог чинного 
кримінального процесуального законодавства держави). 

Наразі, як показує вивчення світового досвіду, до основних засад 
залучення експерта до участі у кримінальному провадженні та елементів 
механізму реалізації цих засад в частині забезпечення особистої безпеки 
експерта можна віднести:  

1. державну атестацію судового експерта (Атестацію доцільно 
проводити незалежною експертно-кваліфікаційною комісією. До складу комісії 
повинні входити фахівці та науковці, які мають кваліфікацію судових експертів 
та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років, включаючи 
фахівців з процесуальних питань судової експертизи); 

2. функціонування державного Реєстру атестованих судових 
експертів; 

3. призначення (замовлення, доручення) експертиз під час 
кримінального провадження судовим експертам, яких внесено до 
державного Реєстру атестованих судових експертів; 

4. правове забезпечення та гарантію державою особистої безпеки 
експерта;  

5. кримінальну відповідальність експерта за давання завідомо 
неправдивого висновку; 

6. існування як державних, так і недержавних експертних установ, які 
мають право проводити судові експертизи під час кримінального провадження; 
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7. право замовлення (призначення) експертиз як стороною 
обвинувачення, так і стороною захисту;  

8. міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Анотація. Розглянуто особливості залучення спеціальних знань до вирішення 
завдань кримінального провадження, розкрито тлумачення поняття «спеціальні 
знання», висвітлено випадки залучення спеціалістів до проведення слідчих 
(розшукових) дій. 
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Annotation. Тhe peculiarities of involving specialists in solving criminal proceedings are 

investigated, the interpretation of the term «special knowledge» is investigated, cases of 
involvement of specialists in investigative (investigative) actions are covered.  

Key words: specialist knowledge, specialist, criminal proceedings.  
 
Аннотация. Рассмотрены особенности привлечения специалистов к решению 

задач уголовного судопроизводства, раскрыто толкование понятия «специальные 
знания», освещены случаи привлечения специалистов к проведению следственных 
(розыскных) действий.  

Ключевые слова: специальные знания, специалист, уголовное производство. 
 
З метою вирішення завдань кримінального провадження, до нього 

залучаються учасники, які володіють спеціальними знаннями, а саме – 
експерт (ст. 69 КПК України) і спеціаліст (ст. 71 КПК України).  

Згідно зі 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 та якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і 
процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, дати висновок з питань, які виникають під час кримінального 
провадження та стосуються сфери її знань [1]. 

Відповідно до ст. 71 КПК України, спеціалістом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками 
застосування технічних або інших засобів, і може надавати консультації під час 
досудового розслідування й судового розгляду з питань, що потребують 
відповідних спеціальних знань та навичок. 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 та судом під час 
судового розгляду. Сторони кримінального провадження мають право під час 
судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або 
використання його пояснень і допомоги [1]. 

Правове регулювання порядку залучення спеціальних знань згідно 
КПК України має низку особливостей. Власне поняття «спеціальні 
знання» є широким, реалізується у процесуальних і непроцесуальних 
формах, охоплює використання спеціальних знань з будь-якої галузі 
науки, техніки, мистецтва або ремесла, а поняття «спеціаліст», його 
процесуальний статус, права й обов’язки чітко визначені законодавчо і 
пов’язані, насамперед, надання допомоги з техніко-криміналістичного 
забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій.  

Характеризуючи тлумачення спеціальних знань згідно КПК України, 
привертають увагу певні відмінності. Так, експертом є особа, «яка володіє 
науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями…». Водночас 
спеціалістом є особа, яка «володіє спеціальними знаннями та навичками 
застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час 
досудового розслідування та судового розгляду з питань, що потребують 
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відповідних спеціальних знань і навичок». Поряд з існуючими відмінностями, які 
об’єктивно обумовлені компетентністю та виконуваними завданнями, вважаємо 
не цілком точним підхід законодавця до визначення спеціальних знань, якими 
володіють ці учасники кримінального провадження. Стосовно експерта йдеться 
про «наукові, технічні або інші спеціальні знання», а щодо спеціаліста – 
«спеціальні знання та навички застосування технічних та інших засобів». За 
такого формулювання складається враження, що спеціаліст – це лише технічний 
помічник слідчого. Однак спеціальні знання, про що влучно зазначили 
В. К. Лисиченко та В. В. Циркаль, – це не загальновідомі в судочинстві наукові, 
технічні та практичні знання, отримані внаслідок професійного навчання або 
роботи за певною спеціальністю особою, залученою як спеціаліст з метою 
сприяння слідчому чи прокурору в з’ясуванні обставин справи або дачі висновку 
з питань, для вирішення яких потрібне їх використання [2, с. 22]. 

Наприклад, у практичній діяльності під час проведення слідчих 
(розшукових) дій, у низці випадків необхідними є спеціальні знання із 
психології, медицини, біології, комп’ютерних технологій тощо. З огляду на це, 
визначення спеціальних знань, якими повинен володіти спеціаліст, у контексті 
ст. 71 КПК України є вужчим за реальний зміст і потребує доповнення, 
узгодження із характеристикою спеціальних знань експерта як спільних за 
сутністю, а також гармонізації з іншими статтями КПК України.  

Це засвідчує аналіз й інших статей КПК України. Наприклад, згідно зі 
ст. 236 КПК України, під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла 
чи іншого володіння особи з метою одержання допомоги з питань, що 
потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має 
право запросити спеціалістів. Аналогічно в ст. 237 КПК України «для 
участі в огляді, з метою одержання допомоги з питань, що потребують 
спеціальних знань, слідчий, прокурор може запросити спеціалістів».  

Для однозначного тлумачення поняття спеціальних знань доцільно, на 
нашу думку, доповнити ч. 1 ст. 71 КПК України, у якій визначити, що 
«спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка 
володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями та 
навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати 
консультації під час досудового розслідування та судового розгляду з 
питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок». 

КПК України регламентує залучення спеціаліста до виконання таких 
завдань кримінального провадження:  

1. Виготовлення дубліката документа слідчим, прокурором із 
залученням спеціаліста (ч. 4 ст. 99 КПК України).  

2. Під час проведення тимчасового вилучення майна в разі 
необхідності слідчий або прокурор із залученням спеціаліста здійснює 
копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) 
системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-
телекомунікаційних системах (ч. 4 ст. 168 КПК України).  

3. При пред’явленні особи для впізнання можуть бути залучені 
спеціалісти для фіксування впізнання технічними засобами, психологи, 
педагоги та інші спеціалісти (ч. 8 ст. 228 КПК України).  
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4. Під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого 
володіння особи для одержання допомоги з питань, що 
потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має 
право запросити спеціалістів (ч. 1 ст. 236 КПК України). 

5. Для участі в огляді з метою одержання допомоги щодо питань, які 
потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор може 
запросити спеціалістів (ч. 3 ст. 237 КПК України).  

6. За необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю 
спеціаліста. Під час проведення слідчого експерименту можуть 
проводитися вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, 
складатися плани і схеми, виготовлятися графічні зображення, відбитки та 
зліпки, які додаються до протоколу (ч. 2 ст. 240 КПК України).  

7. Освідування, за необхідності, здійснюється за участю судово-
медичного експерта або лікаря (ч. 2 ст. 240 КПК України).  

8. У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи їх 
відбирає сторона кримінального провадження, яка звернулася за 
проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена 
слідчим суддею. У разі якщо проведення експертизи доручене судом, 
відібрання зразків для її проведення здійснює суд або за його дорученням 
залучений спеціаліст (ч. 1 ст. 245 КПК України).  

9. Спеціаліст може бути залучений до проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій (ст. 262, 266 КПК України).  

Окрім того, слідчий, прокурор під час досудового розслідування може 
залучити спеціаліста до проведення будь-якої процесуальної дії з метою 
досягнення завдань кримінального провадження.  

В окремих випадках кримінальний процесуальний закон зобов’язує 
слідчого, прокурора залучити до проведення слідчої (розшукової) дії 
особу, що володіє спеціальними знаннями. Так, згідно ч. 1 ст. 238 КПК 
України, огляд трупа слідчим, прокурором проводять за обов’язковою 
участю судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо 
залучити судово-медичного експерта. Це ж стосується й огляду, що 
проводиться за умови ексгумації трупа (ст. 239 КПК України). 

Під час проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або 
неповнолітньої особи обов’язковою є участь законного представника, педагога 
або психолога, а за необхідності – лікаря (ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 227 КПК України).  

Окремою формою використання спеціальних знань є залучення стороною 
кримінального провадження експерта та проведення експертизи.  

Новелою законодавства, яка заслуговує окремої уваги, є положення, що 
визначають письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні 
відповідної процесуальної дії, як додатки до її протоколу (ч. 2 ст. 105 КПК 
України). Такий вид додатку до протоколу процесуальної, і безпосередньо – 
слідчої (розшукової) дії, як «письмові пояснення спеціалістів, що брали участь 
у проведенні відповідної процесуальної дії», попри його корисність, у 
практичній діяльності органів досудового розслідування зустрічається не часто. 
Сьогодні переважно використовують консультативну допомогу спеціаліста у 
непроцесуальній формі. Вивчення наукових праць свідчить про виокремлення 
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різних непроцесуальних форм використання допомоги спеціаліста: технічної, 
консультаційної, довідкової, інформаційної та ін. Однак, регламентація у КПК 
України консультативної діяльності спеціаліста, а саме письмових пояснень, 
отриманих за результатами проведення процесуальної дії, є позитивним і 
прогресивним кроком. Такі письмові пояснення розширюють зміст протоколу, 
надають більш повне уявлення про використовувані спеціальні знання й 
отримані результати. 
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СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
 
Анотація. Формування практики проведення судової будівельно-технічної 

експертизи пов’язане з низкою проблемних питань, зокрема забезпечення експерта 
документацією щодо об’єкта будівництва. Мета цієї тези є варіант підходу до 
вирішення даної проблеми з викладенням власного бачення для оптимізації роботи 
судового експерта. 
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документація на об’єкті будівництва. 

 
Annotation. The formation of forensic construction expertise involves a number of 

problematic issues, including providing the expert with documentation on the object of 
construction. The purpose of this thesis is a variant approach to solving this problem of 
outlining your own vision to optimize the work of a forensic expert. 

Key words: expertise, forensic, technical expertise, documentation on the 
construction site. 

 
Аннотация. Формирование практики проведения судебной строительно-

технической экспертизы связано с рядом проблемных вопросов, в частности 
обеспечение эксперта документацией по объекту строительства. Цель этого тезиса 
является вариант подхода к решению данной проблемы с изложением 
собственного видения для оптимизации работы судебного эксперта. 

Ключевые слова: экспертная деятельность, судебная строительно-
техническая экспертиза, документация на объекте строительства. 

 
Тенденції спричинені реформуванням будівельної галузі, що 

полягають у послаблені контролю, спрощенні процедур отримання та 
погодження дозвільної документації, як наслідок мають відсутність 
ведення відповідної документації при здійснені будівельного 
виробництва. Такий ефект спричиняє недостатність матеріалів первинно-
звітної документації для проведення судової будівельно-технічної 
експертизи, що в подальшому відображається у дослідницькій частині 
висновку експерта та впливає на підтвердження обставин досудового 
розслідування кримінального правопорушення.  

Переважно, судову будівельно-технічну експертизу призначають в 
кримінальних провадженнях на підставі статті 191 Кримінального кодексу 
України, розуміючи внесення і прийняття замовником завідомо 
неправдивої інформації до звітної документації, а саме до актів приймання 
виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних 
будівельних робіт, які ґрунтуються на видах робіт в локальних кошторисах 
і передбачених проектно-кошторисною документацією об’ємах. 

Державними будівельними нормами ДБН А.3.1-5:2016 «Організація 
будівельного виробництва» передбачено: за результатами виконаних 
будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. Перелік необ-
хідної виконавчої документації, визначений відповідно до вимог нормативних 
документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об’єкті 
будівництва, має бути наведений у проекті виконання робіт. 

Однак, на практиці отримати весь комплект необхідної документації 
не є можливим, через відсутність належного її ведення. Складання актів 
закриття прихованих робіт та ведення спеціальних журналів покладається 
на підрядну організацію (виконавця робіт) і технічний нагляд, 
призначений замовником, що здійснює контроль за дотриманням 
проектних рішень, вимог державних стандартів, будівельних норм і 
правил. Це також стосується контролю за якістю виконаних робіт та їх 
обсягами під час будівництва. 
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Часто перед судовими експертами ставиться питання: «Чи 
відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва 
(ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним 
проектно-кошторисною або звітною документацією?». Такий вид питання 
передбачає натурне обстеження об’єкта будівництва і за порівняльним 
методом здійснюється співставлення з даними, зазначеними у актах 
виконаних будівельних робіт. 

Відсутність проектної і виконавчої документації (спеціальних 
журналів з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, 
виконавчих схем, документів щодо випробувань, лабораторного контролю 
матеріалів та конструкцій тощо) ускладнює роботу експерта та для чіткого 
підтвердження ним фактичних обсягів потребує додаткових затрат на 
здійснення розкриття окремих елементів будівель, відбирання зразків, 
виконання лабораторних досліджень та вчинення інших дій, в тому числі 
дій, що збільшують витрати часу на опрацювання експертом об’єкта 
дослідження.  

Водночас, частиною причини такого проблемного питання є 
відсутність у замовника відповідного органу в управлінській структурі, так 
званої «служби замовника», який покликаний узагальнювати, 
систематизувати, контролювати і зберігати документальне забезпечення 
весь процес будівництва від початку проектування до здачі об’єкта в 
експлуатацію.  

Чинне законодавство сьогодні побудовано таким чином, що хід 
будівництва і наявність необхідної документації покладено на розумні 
відносини замовника та підрядника з обов’язковим дотриманням правил і 
стандартів у будівництві. Однак, зазвичай вимоги передбачені 
Державними будівельними нормами ігноруються замовниками. 
Наприклад, замовниками реконструкції та капітального ремонту, часто 
виступають юридичні і фізичні особи, що за своїм напрямком не мають 
стосунку до будівельної сфери, тому складання важливих документів в 
ході будівництва упускається. 

Задля встановлення контролю в галузі будівництва законодавством 
утворено центральний орган виконавчої влади – Державну архітектурно-
будівельну інспекцію України, яка покликана реалізовувати державну 
політику з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 
Правові основи функціонування інспекції встановлені Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності». Зазначеним законом 
визначено, підстави і обсяг здійснення перевірок на об’єктах будівництва, 
зокрема в статті 41 йдеться про проведення позапланових перевірок за: 

– зверненнями фізичних чи юридичних осіб про порушення суб’єктом 
містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;  

– вимогою правоохоронних органів про проведення перевірки.  
За результатами перевірок, у разі виявлення інспекцією порушень, що 

в контексті теми є відсутність виконавчої документації під час будівництва 
об’єктів, на замовника накладається штраф та надається припис про 
усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної 
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діяльності, будівельних норм, стандартів і правил з терміном його 
виконання. Вказаний вплив з боку органів контролю неодмінно призведе 
до приведення у відповідність суб’єктами господарювання будівельного 
виробництва та оформлення виконавчої документації, або не виконання її 
окремих вимог у разі наявності порушень. 

Підсумовуючи зазначені тези, вбачається можливість підвищення 
ефективності у викритті кримінальних правопорушень пов’язаних з 
будівництвом, особливо у питаннях відповідності обсягів та вартості 
фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів 
обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною 
документацією, що ставляться перед експертами судовими будівельно-
технічної експертизи. Позапланова перевірка органів архітектурно-
будівельного контролю не тільки дозволяє виявити порушення державних 
будівельних норм, а й сприяє подальшому повноцінному виконанню 
судової будівельно-технічної експертизи, оптимізуючи роботу експертів.  
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Анотація. Розглянуто питання щодо предмета фінансово-кредитної 

експертизи, закономірностей утворення та відображення інформації у 
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банківському обліку і звітності за господарськими операціями у справах, що 
перебувають у провадженні органів дізнання, досудового розслідування чи суду. 

Ключові слова: фінансово-кредитні операції, предмет дослідження, кредитна 
угода, банківські установи, нормативні акти  

 
Annotation. Тhe issues of the subject of financial and credit examination, 

regularities of creation and display of information in bank accounting and reporting on 
business transactions in cases under investigation, pre-trial investigation or court are 
considered. 

Key words: financial transactions, subject of research, credit agreement, banking 
institutions, regulatory acts. 

 
Аннотация. Рассмотрен вопрос, касающийся предмета финансово-кредитной 

экспертизы, закономерности образования и отображения информации в 
банковском учете и отчетности по хозяйственным операциям в делах, которые 
находятся в производстве органов дознания, досудебного расследования или суда. 

Ключевые слова: финансово-кредитные операции, предмет исследования, 
кредитный договор, банковские учреждения, нормативные акты. 

 
Загальні положення про дослідження фінансово-

кредитних операцій 
 Інформаційно-правова база досліджень 
 Завдання, об`єкти, предмет дослідження 
 Методичні прийоми експертизи фінансово-кредитних операцій 
Інформаційно-правова база досліджень: 
1. Конституція України; 
2. Законодавство: загальне та спеціальне; 
3. Регулятивні (підзаконні нормативні) акти; 
4. Роз`яснення та коментарі до нормативно-правових документів; 
5. Внутрішні банківські положення, стандарти. 
До загального законодавства належать Закони України, які 

визначають основні принципи діяльності суб`єктів фінансового та 
кредитного ринку 

 Закон України: «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери 
та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку фінансових 
послуг», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
«Про інвестиційну діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом», тощо; 

 Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України. 
Спеціальне законодавство спрямоване на врегулювання 

взіємовідносин між суб`єктами ринку банківських та фінансових послуг. 
Закони України: 
 Про банки і банківську діяльність; 
 Про Національний банк України; 
 Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним 

боргом та іпотечні сертифікати; 
 Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб; 
 Про платіжні системи та переказ коштів в Україна; 
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 Про кредитні спілки; 
 та інше. 
Регулятивні (підзаконні нормативні) акти стосуються безпосередньо 

правил здійснення банківських операцій, які розробляють компетентні 
наглядові органи. 

 Постанови Кабінету Міністрів; 
 Постанови Правління НБУ; 
 Укази Президента. 
Роз`яснення та коментарі до нормативно-правових документів. 
 Інструкції; 
 Положення; 
 Стандарти; 
 Правила. 
 
Завдання експертизи кредитно-фінансових операцій полягає  

в дослідженні: 
 дотримання нормативно-правового регулювання кредитних 

операцій і стану розрахунково-платіжної дисципліни на основі знання 
економіки і наукового тлумачення юридичних норм національного права; 

 правильності відображення в обліку короткострокових  
та довгострокових позик, перевірці відповідності інформації в реєстрах 
аналітичного та синтетичного обліку, головній книзі, оборотних 
відомостях і фінансовій звітності; 

 за нецільовим наданням чи використанням кредитних коштів, 
ослаблення контролюючих функцій банківських установ; 

 стану претензійної роботи у банку чи іншій фінансовій установі; 
 виявленні причин, з яких керівні працівники банку чи іншої 

небанківської фінансової установи не бажають стягувати суму боргу  
у примусовому порядку; 

 суті та змісту розрахункових операцій, їх достовірності  
та правильності відображення на відповідних рахунках та субрахунках 
бухгалтерського обліку; 

 чи не приховується заборгованість на будь-яких інших рахунках; 
 дебіторської або кредиторської заборгованості, термін позовної 

давності щодо якої минув, і дослідженні правильності її відображення в 
аналітичному і синтетичному обліках, порядку її списання; 

 визначення поточної і очікуваної платоспроможності банку при 
перевірці дебіторської та кредиторської заборгованості за термінами її 
виникнення. 

Об`єктом експертизи фінансово-кредитних операцій є: 
 інформація, що міститься в певних процесуальних матеріалах, 

первинних зведеннях, звітних бухгалтерських документах, установчих, 
реєстраційних, договірних, фінансових, банківських, планово-
економічних, статистичних, ревізійних, інвентаризаційних, митних, 
приватизаційних, податкових та подібних їм матеріалах. 
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Предмет дослідження фінансово-кредитних операцій 
До предмета судової фінансово-кредитної експертиза відносяться 

дослідження закономірностей утворення та відображення інформації у 
банківському обліку і звітності за господарськими операціями у справах, 
що перебувають у провадження органів дізнання, досудового слідства чи 
суду. 

Предмет дослідження: розрахункові, депозитні, кредитні та інші 
банківські і фінансові операції (гарантування, імісія цінних паперів та ін.). 

Залежно від предмета дослідження перед експертом можуть бути 
поставлені запитання за таким орієнтовним переліком: 

– Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо 
відповідності вимогам чинного законодавства документального 
оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та 
нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником 
(назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за 
кредитною угодою (номер, дата)? 

– Чи відповідає перелік документів, наданих банку підприємством 
(назва) для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному 
Положенню про кредитування? 

– Чи підтверджується документально вартість активів (майна) у 
підприємства (позичальника), наданого в заставу за кредитною угодою? 

– Чи підтверджується документально розмір збитків банку, 
визначений в акті перевірки (вказується суб’єкт контролю), в результаті 
необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)? 

– Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами 
нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)? 

– Чи підтверджується документально дотримання банком (назва) 
відповідних нормативів відрахувань до страхового резерву? 

– Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок 
заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення 
основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними 
сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо 
видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором? 

– Чи відповідає метод нарахування банком процентів за кредитним 
договором (зазначаються реквізити договору) вимогам Положення про 
кредитування банку (зазначається назва банківської установи)? 

Методичні прийоми судової експертизи кредитно-фінансових 
операцій: 

– Загально-наукові: аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування 
і конкретизація, аналогія і моделювання, системний і фуцкціонально-
вартісний аналіз; 

– Спеціальні: метод документальної перевірки, метод зіставлення, 
метод економічного аналізу та метод моделювання бухгалтерських 
документів. 
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НЕНАПРАВЛЕНИМ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
Аннотация. В данной статье освещены случаи обнаружения в желудке с 

содержимым серной кислоты при анализе объектов на неизвестное вещество. 
Наружный осмотр и определение реакции среды объектов сориентировали 
эксперта-химика в нужном направлении исследования.  

Ключевые слова: отравление, наружный осмотр, реакция среды, серная 
кислота, диализ. 

 
Annotation. This article highlights cases of detection in the stomach with the 

content of sulfuric acid when analyzing objects for an unknown substance. An external 
examination and determination of the reaction of the environment of the objects oriented 
the expert chemist in the right direction of research. 

Key words: poisoning, external examination, environmental reaction, sulfuric acid, 
dialysis. 

 
Анотація. У даній статті висвітлено випадки виявлення в шлунку з вмістом 

сірчаної кислоти при аналізі об’єктів на невідому речовину. Зовнішній огляд і 
визначення реакції середовища об’єктів зорієнтували експерта-хіміка в потрібному 
напрямку дослідження. 

Ключові слова: отруєння, зовнішній огляд, реакція середовища, сірчана 
кислота, діаліз. 

 
В судебно-медицинской практике отравления серной кислотой 

встречаются редко. Как правило, при ошибочном приеме внутрь, чаще в 
состоянии алкогольного опьянения. Серная кислота широко применяется 
в промышленности для производства минеральных удобрений, 
взрывчатых веществ, органических соединений, красителей, 
лекарственных препаратов, при очистке нефтепродуктов, для 
изготовления аккумуляторов и др., в лабораториях и в быту. Серная 
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кислота – очень вязкая (маслянистая) жидкость, в чистом виде прозрачная 
и бесцветная, техническая – бурого цвета. Обладает широким 
температурным интервалом жидкого состояния (≈300 градусов). 
Относительная плотность 1,834. Неограниченно смешивается с водой  
(с сильным экзо-эффектом). Различают несколько разновидностей серной 
кислоты: 1) моногидрат – 98% раствор кислоты; 2) олеум – 18,5-20%; 3) 
купоросное масло – 93-97%; 4) камерная или гловерная – 63-65%; 5) 
башенная – 75%. Токсичность зависит от концентрации кислоты.  

Смертельная доза серной кислоты, принятой внутрь, составляет 5-10 
мл. При исследовании трупов лиц, погибших от острого отравления 
серной кислотой обнаруживаются ожоги губ, лица по ходу стекания 
кислоты, имеющие вид вертикальных потеков, языка, слизистой ротовой 
полости, глотки, пищевода и желудка. При отравлении серной кислотой 
ожоги имеют коричневый или черный цвет. Пероральное отравление 
серной кислотой ведет к тяжелым местным и общим явлениям. Ожог при 
отравлении серной кислотой обусловлен преимущественно ее прямым 
деструктивным действием. Повреждение живых тканей определяется 
способностью серной кислоты отнимать воду, в результате чего 
происходит местное обезвоживание и нарушение гидратационного 
равновесия в живых клетках. Их белковая структура резко изменяется, они 
теряют жизнеспособность. Серная и другие минеральные кислоты 
воздействуют на поверхностный слой эпителиальных клеток пищевода и 
желудка, которые, теряя воду, подвергаются коагуляционному некрозу. 
Образуется сплошная корочка, предохраняющая глубокие слои ткани от 
проникновения кислоты. Если не возникает спазм, то кислота быстро 
проходит по пищеводу, не вызывая в большинстве случаев глубоких 
изменений его стенки. При отравлении серной кислотой чаще бывают 
изолированные ожоги желудка без выраженного ожога пищевода. 
Наиболее страдает антральный отдел желудка. В тяжелых случаях ожоги 
распространятся на тонкий и толстый кишечник. В некоторых случаях 
возможно разрушение стенки пищевода или желудка с образованием 
сквозного отверстия. Резорбтивное действие серной кислоты, его 
длительность и интенсивность зависит от концентрации кислоты. При 
приеме серной кислоты, как и других минеральных кислот, отмечается 
короткая фаза резорбции (0,5-2ч). Отравление менее концентрированным 
раствором кислот сопровождается увеличением фазы резорбции до 6 ч. 
Непосредственно после приема серной кислоты возникают резкие боли в 
полости рта и по ходу пищевода, обильная рвота с примесью сначала алой 
крови, а затем бурыми массами, содержащими продукты разрушения 
гемоглобина (кислый гематин, гематопорфирин, метгемоглобин). 
Одновременно возникает кашель, может развиться отек гортани. Пульс 
сначала учащается, потом замедляется, появляется холодный липкий пот, 
цианоз лица, мидриаз, мочеиспускание задерживается. На фоне падения 
сердечной деятельности в первые 2-3 ч наступает смерть. При 
исследовании трупа на коже в окружности рта можно обнаружить следы 
химического ожога в виде буровато-красных полос и пятен. Слизистая 
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оболочка полости рта, глотки, пищевода серовато-бурого цвета, имеет вид 
вареного мяса. Стенка желудка резко утолщена, серо-черного цвета. В 
просвете сосудов дёгтеобразная кровь и крошащиеся кровяные свертки 
красно-черного цвета. Желудочное содержимое красно-коричневого или 
черного цвета. На отдельных участках стенка разрушена до серозной 
оболочки, нередко перфорирована. В двенадцатиперстной и тонкой кишке 
наблюдаются участки отторжения омертвевшей слизистой оболочки.  

В практике нашего отделения встретились три случая отравления 
серной кислотой. В первом случае труп мужчины С. доставлен из дома. Со 
слов родственников стало известно, что мужчина лечился средствами 
народной медицины. Судебно-медицинским экспертом было заподозрено 
отравление неизвестным ядом и части внутренних органов, изъятые из 
трупа, были направлены для исследования в химико-токсикологическое 
отделение. В процессе описания объектов при осмотре желудка 
наблюдали коричневую окраску жидкого содержимого. Реакция среды по 
универсальной индикаторной бумаге была 2. Помимо исследования частей 
внутренних органов на наличие неизвестного яда, часть желудка с 
содержимым исследовали на наличие серной кислоты, так как 
предварительная реакция на сульфаты с раствором хлорида бария была 
положительной. Изолирование проводили методом настаивания 
биоматериала с дистиллированной водой. Очистку полученного 
извлечения проводили методами фильтрования и диализа. С 1 мл 
диализата проводили реакцию на наличие сульфат-ионов с раствором 
хлорида бария. Наблюдали выпадение белого осадка, нерастворимого в 
азотной и серной кислоте. Затем из диализата в присутствии медных 
опилок на песчаной бане отгоняли в раствор йода серную кислоту. С 
полученным дистиллятом проводили следующие качественные реакции: 
1) с 5% раствором хлорида бария, при этом наблюдали выпадение белого 
осадка, нерастворимого в азотной и соляной кислотах и щелочах; 2) с 3% 
раствором ацетата свинца, наблюдали выпадение белого осадка, не 
растворяющегося в азотной кислоте, но растворимого в едких щелочах и 
растворе ацетата аммония при нагревании; 3) с раствором родизоната 
натрия и раствором хлорида бария, наблюдали исчезновение красного 
окраски родизоната бария. На основании проведенных качественных 
реакций в выводах заключения было указано, что в части желудка с 
содержимым была обнаружена серная кислота. Через несколько дней в 
отделение приходил следователь, назначавший экспертизу по данному 
трупу. Он выразил сомнение по поводу обнаружения серной кислоты. С 
собой следователь принес стеклянную банку емкостью 1 л с жидкостью 
коричневого цвета и белое вафельное полотенце, изъятые из квартиры 
умершего. Содержимое банки имело спиртовый запах, реакция среды 6-7 
по универсальной индикаторной бумаге. На дне банки находился 
фрагмент, похожий на часть рога, предположительно это могла быть 
настойка пантов марала кустарного изготовления. При осмотре полотенца, 
которое мужчина С. подносил ко рту, когда у него началась рвота, 
обнаружены коричневые пятна истонченной ткани и дырки на ткани 
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полотенца. Фрагмент коричневого пятна помещали в пробирку с 2 мл 
дистиллированной воды, содержимое пробирки тщательно перемешивали. 
Реакция среды полученного раствора 1-2 по универсальной индикаторной 
бумаге, что свидетельствует о наличие на ткани полотенца кислоты. Проба 
с хлоридом бария была положительной. Экспертиза по данным объектам 
не назначалась.  

Во втором случае мужчина А. был доставлен машиной «Скорой 
помощи» в областную больницу в тяжелом состоянии. Со слов 
родственников, мужчина сделал несколько глотков бесцветной 
прозрачной жидкости, содержащейся в бутылке из-под минеральной воды 
«Сарыагаш». Врачом было заподозрено отравление электролитом, 
содержащим щелочь. Несмотря на проводимую дезинтоксикационную 
терапию и реанимационные мероприятия, мужчина скончался. При 
вскрытии трупа судебно-медицинским экспертом были изъяты части 
внутренних органов и направлены в химико-токсикологическое отделение 
для определения наличия щелочи. В ходе осмотра поступивших на 
исследование объектов было обнаружено, что содержимое желудка имело 
темно-коричневый цвет, реакция среды 2 по универсальной индикаторной 
бумаге. Предварительная реакция с раствором хлорида бария дала 
положительный результат. Исследование части желудка проводилось по 
описанной ранее схеме, была обнаружена серная кислота.  

В третьем случае женщина К. при невыясненных обстоятельствах 
наступления смерти была доставлена в морг из дома. Экспертом было 
заподозрено отравление неизвестным веществом и части органов трупа 
были направлены для исследования в химико-токсикологическое 
отделение. При взвешивании желудка с содержимым, несколько капель 
содержимого случайно попало на марлевую салфетку. В результате чего 
на ткани образовалось несколько дырочек. При осмотре желудка было 
обнаружено, что содержимое желудка имело темно-коричневый цвет. 
Реакция среды 2 по универсальной индикаторной бумаге. В результате 
химико-токсикологического исследования части желудка с содержимым 
была обнаружена серная кислота.  

Таким образом, при исследовании биологических объектов наружный 
осмотр вещественных доказательств и некоторые предварительные испытания 
(в частности определение реакции среды) объектов могут дать эксперту-химику 
чрезвычайно ценные указания для составления плана анализа. 
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підтвердження законності джерел набуття, обсягів доходів та відповідності 
вартості майна (майнових прав) цим доходам, що є підставою для порушення 
кримінальних справ, де особливу роль відведено судовій експертизі, яка проводить 
комплекс досліджень, щодо встановлення, обґрунтованості, об’єктивності 
встановлених недостовірних відомостей декларації осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
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Annotation. The article states about the strengthening of the control by the state of the 

verification of the legality of the sources of acquisition, the volume of income and the conformity 
of the value of property (property rights) to these revenues, which is the basis for criminal 
proceedings, where the special role is given to the judicial expertise, which conducts a complex 
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of investigations, validity, objectivity of the established false information of the declaration of 
persons authorized to perform the functions of the state or local self-government. 

Key words: declarations, corruption, incomes, expenses, property value, criminal 
cases, subject of declaration. 

 
Аннотация. В статье указано об усилении государством контроля 

подтверждения .законности источников получения, объемов доходов и 
соответствия стоимости имущества (имущественных прав) этим доходам, что 
является основанием для возбуждения уголовных дел, где особую роль отведена 
судебной экспертизе, которая проводит комплекс исследований по установлению, 
обоснованности, объективности установленных недостоверных сведений 
декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или 
местного самоуправления. 

Ключевые слова: декларации, коррупция, доходы, расходы, стоимость 
имущества, уголовные дела, субъект декларирования. 

 
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» [1] 

визначені правові та організаційні попередження корупції, виявлення та 
припинення її проявлення, встановлення законних прав та інтересів 
фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних вчинків, що 
надало нове значення ролі судової експертизи.  

Центральним органом виконавчої влади визначено процедуру 
формування, ведення та надання інформації до Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. 

В теперішній час держава посилює контроль за достовірністю 
відомостей щодо наявності майнових прав та відповідальність витрат і 
зобов’язань фінансового характеру, набутих за час перебування на 
посадах, доходом отриманим із законних джерел. 

Підтвердження законності джерел набуття, обсягів доходів та 
відповідності вартості майна (майнових прав) цим доходам є підставою 
для порушення кримінальних справ за фактом необґрунтованості внесених 
даних, зазначених джерел, своєчасності та повного обсягу сплати податків 
при надбанні майна та майнових прав. 

Декларацію заповнюють та подають: 
– особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в» пункту 2, пункті 5 

частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» [2] 
(далі – Закон); 

– особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в» пункту 2, пункті 5 
частини першої статті 3 Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу 
діяльність, зазначену у підпунктах «а», «в» пункту 2, пункті 5 частини 
першої статті 3 Закону, до такого припинення повноважень. 

Відповідно до Рішення Національного агентства з питань запобігання 
корупції № 56 від 10.02.2017 [4] затверджено порядок проведення 
контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
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Контроль, щодо правильності та повноти заповнення декларацій 
проводиться автоматично засобами програмного забезпечення Реєстру під 
час подання декларації відповідно до форми, затвердженої рішенням 
Національного агентства від 10.06.2016 № 3 [3]. 

Логічний та арифметичний контроль декларації, що проводиться 
автоматично за допомогою ІТС ЛАК ЄДРДО, здійснюється згідно із 
правилами затвердженими Рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 21.12.2018 № 3207 [5]. 

Повна перевірка декларації проводиться за рішенням Національного 
агентства, в якому надається доручення його члену провести повну 
перевірку декларацій через працівників Підрозділів. Рішення про 
проведення перевірки має містити інформацію про визначену Законом 
підставу для повної перевірки, яка передбачає аналіз всіх відомостей про 
об’єкти декларування. 

У разі виявлення Національним агентством протягом повної перевірки 
декларації ознак недостовірності задекларованих відомостей, неточності 
оцінки задекларованих активів, конфлікту інтересів, незаконного 
збагачення Національне агентство направляє відповідному суб’єкту 
декларування відповідний лист з пропозиціями надати письмові пояснення 
та/або копії підтверджувальних документів. 

При встановленні точності оцінки задекларованих активів Національне 
агентство не має право самостійно проводити їх оцінку. У разі надання 
суб’єктом декларування пояснень та/або підтверджувальних документів щодо 
точності оцінки задекларованих активів, Національне агентство вживає 
заходів щодо встановлення відповідних обставин шляхом організації 
проведення експертизи у порядку визначеному законом. 

Особливу роль при встановленні недостовірності задекларованих 
відомостей, неточності задекларованих активів належить експертній 
діяльності. Спеціальні знання експерта в різних галузях знань можуть бути 
використані для цілей вирішення питань при застосуванні необхідних мір 
для припинення конкретних злочинів. 

При проведенні експертиз недостовірності задекларованих 
відомостей, експертами використовуються спеціальні методи, методики, 
способи, прийоми для об’єктивності проведення досліджень та 
встановлення повноти даних задекларованих у деклараціях. 

Предметом таких експертиз повинні бути дані встановлені не тільки 
Національним агентством з питань запобігання корупції, а і Державною 
фіскальною службою України недостовірних відомостей про доходи, 
нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та інших 
фінансових установах, цінні папери, внески до статутного капіталу 
товариства, підприємства, організації, фінансові зобов’язання зазначені у 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік. 

Виходячи із нормативних та законодавчих актів, які регламентують 
складання, проведення контролю та повну перевірку декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування, при встановлені недостовірності задекларованих даних, 
неточності задекларованих активів, незаконного збагачення велику роль 
відведено судовій експертизі, яка проводить комплекс досліджень, щодо 
встановлення, обґрунтованості, об’єктивності встановлених 
недостовірних відомостей декларації.  
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Анотація. У статті розглянуто сутність та співвідношення криміналістичних, 
юридичних та спеціальних знань. Зроблено висновок, що юридичні і 
криміналістичні знання є різновидом (певною частиною) спеціальних знань. 
Простежено тенденцію щодо розширення криміналістичних знань і відсутність 
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належних критеріїв щодо віднесення певних знань до криміналістичних. 
Криміналістичні знання у кримінальному провадженні можуть бути використані в 
різних формах. Аргументовано доцільність залучення спеціалістів-криміналістів 
до процесу розслідування (судового розгляду), а також можливість підготування 
науково-правових (криміналістичних) висновків для сторін кримінального 
провадження. Висловлено ідею про доцільність використання криміналістичних 
знань у вигляді формування науково-правових висновків щодо матеріалів 
кримінального провадження з метою оцінки якості розслідування. 

Ключові слова: Криміналістика, криміналістичні знання, спеціальні знання, 
юридичні знання, судова експертиза, криміналістична експертиза.  

 

Annotation. The article deals with the essence and correlation of forensics, legal 
and special knowledge. It is concluded that legal and forensic knowledge is a variety (a 
certain part) of special knowledge. There are trends in the expansion of forensic 
knowledge and the lack of appropriate criteria for classifying certain forensic knowledge. 
Forensic knowledge in criminal proceedings can be used in various forms. It is justified 
the feasibility of attracting forensic experts to the investigation (trial) process, as well as 
the possibility of preparing scientific and legal (criminalistics) conclusions for the parties 
to criminal proceedings. The idea of the advisability of using forensic knowledge in the 
form of the formation of scientific and legal conclusions on the basis of criminal 
proceedings in order to assess the quality of the investigation has been suggested as well.  

Key words: Forensics, forensic knowledge, special knowledge, legal knowledge, 
forensic examination. 

 

Аннотация. В статье проанализировано сущность и соотношение 
криминалистических, юридических и специальных знаний. Сделан вывод, что 
юридические и криминалистические знания является разновидностью 
(определенной частью) специальных знаний. Прослеживаются тенденции 
расширения криминалистических знаний и отсутствие надлежащих критериев 
отнесения определенных знаний криминалистических. Криминалистические 
знания в уголовном производстве могут быть использованы в различных формах. 
Аргументировано целесообразность привлечения специалистов-криминалистов к 
процессу расследования (судебного разбирательства), а также возможность 
подготовки научно-правовых (криминалистических) выводов для сторон 
уголовного производства. Высказана идея о целесообразности использования 
криминалистических знаний в виде формирования научно-правовых заключений 
по материалам уголовного производства с целью оценки качества расследования. 

Ключевые слова: Криминалистика, криминалистические знания, специальные 
знания, юридические знания, судебная экспертиза, криминалистическая 
экспертиза. 

 
Будь-яка наука є певною системою, галуззю знань. У широкому 

розумінні наука – особливий вид пізнавальної діяльності, спрямований на 
вироблення об’єктивних, системно-організованих та обґрунтованих знань 
про світ [14, с. 560]. Тому й криміналістика як наука являє собою систему 
криміналістичних знань про певні об’єктивні закономірності. У цьому 
сенсі справедливо наголошується, що криміналістичні знання мають свою 
структуру, яка складається з окремих елементів та частин, що пов’язані 
поміж собою на підставі певних принципів та законів [5, с. 5].  

Криміналістичні знання – це структурні складові криміналістики на 
певному етапі її розвитку. Криміналістичні знання є динамічними, вони 
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відображають стан розвитку суспільства, науки і техніки. Р. С. Бєлкін 
підкреслює, що під час революцій, і в процесі еволюції знань в науці 
зберігається дещо незмінне, своєрідний кістяк, який дозволяє їй зберегти 
свою індивідуальність, неповторність, відмінність від інших галузей 
знання [2, с. 68]. З іншого боку, І. Т. Кривошеїн зазначає, що в 
криміналістиці відбувається інтенсивний зріст знань […]. Криміналістика 
має по-новому відкриватися сучасному суспільству, науці, праву, 
кримінальному судочинству […]. Інтелектуалізація знань про злочин та 
розслідування злочину – основа нового зразка криміналістики, її 
інтегративної ролі [7, с. 113]. 

У літературних джерелах здійснювалися спроби щодо визначення 
поняття «криміналістичні знання». Зокрема, Н. І. Клименко пише, що 
криміналістичні знання – це система інформації (відомостей) про рівень 
пізнаванності закономірностей, що складають зміст предмета 
криміналістики, тобто вихідних принципів, теорій, концепцій, категорій, 
експериментів, практичних висновків, методів, засобів і рекомендацій, що 
використовуються як інструмент криміналістичного наукового пізнання з 
метою розслідування та попередження злочинів [5, с. 6]. Не вдаючись до 
критики стосовно цього визначення, необхідно підкреслити важливість 
звернення уваги автора на те, що криміналістичні знання – це система 
відомостей про закономірності, які входять до предмета криміналістики. 
Фактично ці знання визначаються предметом криміналістики.  

Змінення парадигми криміналістики впливає на систему знань, яку 
відносять до криміналістичних. Вважаю за необхідне погодитися із 
позицією М. К. Камінського, та підтримати його ідею про те, що знання, 
як соціокультурний продукт не належать і не можуть належати одній 
конкретній людині, що вони завжди будується на спадкоємності з іншими 
знаннями, що вони рухається у потоці діяльності, передаючись методом 
своєрідних соціальних естафет […]. Можливо також стверджувати, що 
формою буття знань є стратифікований пакет норм (програм) виконання 
дії [4, с. 69].  

Історично процес формування криміналістики був пов’язаний із 
запозиченням даних інших наук (природничих, технічних, гуманітарних 
та ін.) до проблем вирішення завдань протидії злочинності. У цьому 
відношенні постає дискусійне питання щодо співвідношення 
криміналістичних і спеціальних знань. При цьому можливо зробити 
висновок, що розподілення знань на спеціальні та криміналістичні є 
умовним. 

Традиційно спеціальні знання визначають як знання у галузі науки, 
техніки, мистецтва, ремесла та знання і навички в конкретних видах 
діяльності, необхідні для їх використання у судочинстві [3, с. 325]. У 
Законі України «Про судову експертизу» визначається, 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 
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(ст. 1). Окрім того, Я. В. Комісарова вказує, що той, хто призначив 
експертизу не володіє спеціальними знаннями, тобто апріорі позбавлений 
можливості досліджувати певні сторони, властивості, відношення 
об’єктів, що спрямовуються у розпорядження експерта [6, с. 67, 68]. М. К. 
Камінський підкреслює, що спеціальні знання як абсолют не існують. 
Забарвлення спеціального не у самому знанні, а в людині навченій […]. І 
слідчому, і спеціалісту (експерту) спеціальні знання доступні, хоча вони, 
звичайно, різні [4, с. 71]. М. А. Малютін зазначає, що мірилом широти 
«спеціальних знань» може бути лише юрисдикційна практика. Але 
«спеціальні знання» – це не лише знання, що використовуються в 
цивільному (чи іншому) судочинстві, в тому числі й криміналістичні 
знання, але знання й уміння, які виникають у всіх галузях людської 
діяльності [8, с. 96]. 

Існує дискусійна проблема щодо віднесення юридичних знань до 
спеціальних. Юридичні знання охоплюють систему інформаційних даних 
(відомостей) щодо різних галузей юридичної науки. При цьому, Р. Юрка 
та К. Курапка пишуть, що питання оцінки й використання юридичних 
знань як спеціальних знань у судочинстві був, є і, безсумнівно буде одними 
із тих питань, які підлягають обговоренню та викликають як критику, так 
й апологетичні погляди [15, с. 11].  

Хоча традиційно вважається, що правові (юридичні) знання не 
відносяться до спеціальних. Цими знаннями мають володіти юристи 
(слідчі, прокурори, судді, адвокати, нотаріуси), тобто ті особи, які 
застосовують право. Застосування спеціальних знань передбачає, що 
юрист, який залучає експерта (спеціаліста) не володіє такими знаннями. 
Тому для вирішення експертних завдань та проведення відповідних 
досліджень існує заборона на постановку правових питань. Зокрема, у 
КПК України прямо вказується, що «не допускається проведення 
експертизи для з’ясування питань права» (ч. 1 ст. 242). 

На нашу думку, примітивне тлумачення терміну «питання права» або 
«правові питання» викликає певні неузгодженості під час здійснення 
кримінального (або іншого) провадження. При цьому, можуть бути 
достатньо складні «правові питання», які невідомі (і не можуть бути 
відомі) слідчому, прокурору, адвокату чи судді. У такому разі, на наше 
переконання, доцільно звертатися до фахівців у галузі права. Р. Юрка та К. 
Курапка справедливо наголошують на тому, що у цьому разі юридичні 
знання мають допомогти, поповнити багаж знань правозастосовника […]. 
Спеціальними юридичними знаннями можуть бути лише ті, які 
розповсюджуються на зміст іншої галузі права, правової системи, особливі 
правові принципи і правові традиції [15, с. 11]. Зокрема, мова може йти 
про допустимість правової експертизи щодо норм права іноземних держав 
[9, с. 1071, 1072]. У деяких джерелах визначається, що правова експертиза 
визнається у конституційному судочинстві [12, с. 62].  

Криміналістичні знання є знаннями юридичними, оскільки 
криміналістика – юридична наука. Кожний юрист вивчає криміналістику і 
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має володіти криміналістичними знаннями. Але, на сьогодні, ні у кого не 
має сумнівів відносно можливості призначення та проведення різних видів 
криміналістичних експертиз: трасологічної, дактилоскопічної, 
почеркознавчої, фототехнічної, портретної, зброї та слідів і обставин її 
використання, вузлів та петель, рельєфних знаків та ін. 

Криміналістичні знання мають розглядатися як частина спеціальних 
знань. Існує думка, що серед спеціальних знань, що застосовуються у 
кримінальному судочинстві, важлива роль належить криміналістичним 
знанням [11, с. 7]. Разом із тим у визначенні співвідношення 
криміналістичних і спеціальних знань та формуванні теоретичних засад 
«криміналістичної експертизи» спостерігається певна негативна 
тенденція. У сучасних джерелах стверджується, що термін 
«криміналістична експертиза» втрачає своє першочергове значення, а його 
використання навіть гальмує розвиток судової експертизи як системної 
галузі знань. Зокрема, Г. К. Авдєєва пише, що на сьогодні доведена 
неспроможність критеріїв віднесення окремих видів судових експертиз до 
класу криміналістичних, значно розширюється у нормативно-правових 
актах перелік «криміналістичних» родів та видів експертиз [1, с. 80].  

Дійсно, при такому підході будь-яка судова експертиза може бути 
віднесена до криміналістичної. З іншого боку, судові експертизи, які 
традиційно об’єднувалися в один клас криміналістичних, все більш 
віддаляються з розвитком методичної бази [10, с. 91].  

Необхідно констатувати, що зазначені тенденції вже чітко 
простежуються під час аналізу чинних нормативно-правових актів. Так, у 
Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу 
Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) до криміналістичних 
експертиз віднесено ті, що викликають певні сумніви: лінгвістична 
експертиза мовлення, експертиза голограм, експертиза матеріалів, 
речовин та виробів, біологічна експертиза тощо.  

Криміналістичні знання можуть бути використані в різних формах. У 
цьому разі може йтися й про залучення спеціалістів, формування науково-
правових (криміналістичних) висновків. При цьому, матеріали 
кримінального провадження (кримінальної справи) постають об’єктом 
криміналістичного дослідження.  

У сучасних умовах відомо використання криміналістичних знань для 
оцінки якості розслідування. О. О. Ексархопуло підкреслює, що експертизи 
якості проведеного розслідування, що відбуваються за його результатами, або 
експертні дослідження незавершених кримінальних справ, що мають за мету 
визначити перспективи їх розслідування можуть стати особливо корисними для 
початківців – слідчих, прокурорів, суддів [13, с. 99]. Дане положення 
підтверджується також й запрошенням у деяких випадках до надання допомоги 
в розслідуванні резонансних кримінальних проваджень, особливо у 
проблемних ситуаціях, досвідчених учених-криміналістів. 
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прийняті скорочення 
АП - Авіаційна подія
ЛА - літальний апарат;
ПС - повітряне судно;

  
Порядок розслідування та досліджень АП в цивільній авіації 

здійснюється відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
(далі – Конвенція) та додатків 13 «Расследование авиационных 
происшествий», 17 «Безопасность» и 19 «Управление безопасностью 
полетов». 

При виникненні АП, як правило, проводиться технічне і досудове 
розслідування. Процес технічного розслідування АП чітко визначений 
нормативно-правовими актами, в той же час, процес досудового 
розслідування АП не визначений.  

Відповідно до вимог, що випливають з Конвенції технічне і досудове 
розслідування повинно проводитися різними особами. 

Практично під час кожного технічного або досудового розслідування 
виникає необхідність проведення експертизи і залучення фахівців в 
області авіації і суміжних галузей знань. Разом із тим , серед судових 
експертиз на сьогодні відсутній відповідний експертний напрям, який би 
безпосередньо займався вирішенням такого роду питань.  

В сучасних умовах, встановлення причин настання авіаційних подій 
та інцидентів здійснюється судовими експертами Київського НДІСЕ 
комплексно з залученням в якості судових експертів, відповідно до 
чинного законодавства, фахівців в галузі ремонту і технічної експлуатації 
ПС, льотної експлуатації, метеорології, аеродромного забезпечення, 
забезпечення польотів і тому подібне. 

Серед існуючих проблем є відсутність нормативної бази і методик 
проведення таких експертиз. 

Спочатку для забезпечення належного організаційно-правового 
забезпечення проведення судової авіаційної технічної експертизи 
необхідно здійснити внесення змін до Інструкції [ 1 ], в частині створення 
відповідної експертної спеціальності, визначення її кола завдань, предмета 
і орієнтовного переліку вирішуваних питань. 

До завдань судової авіаційно-технічної експертизи належать: 
– встановлення причин і обставин авіаційних подій; 
– встановлення технічного стану літальних апаратів, аеронавігаційних 

приладів, наземного аеронавігаційного обладнання; 
– оцінка відповідності встановленим нормам заходів з підготовки та 

організації польотів та їх впливу на виникнення АП або інциденту. 
Предметом судової авіаційної технічної експертизи є: 
– фактичні дані про причини та обставини АП або інциденту, їх 

наслідки; 
– технічний стан ЛА, аеронавігаційних приладів, наземного 

аеронавігаційного обладнання; 
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– заходи, які здійснювалися з підготовки та організації польотів. 
Об’єктами судової авіаційної технічної експертизи, є: 
– ЛА, наземне аеродромне обладнання; 
– окремі частини, вузли, деталі ЛА, прилади та технічні засоби 

безпеки польотів; 
– польотна документація записи переговорів екіпажу з керівником 

польотів, записи бортових самописців тощо. 
Проведення авіаційно-технічної експертизи є системним процесом в 

ході якого проводиться аналіз і оцінка всіх можливих причин дій або 
бездіяльності людини, відмови виробу авіаційної техніки, порушення 
функціонування об’єкту авіаційної інфраструктури при виникненні АП та 
їх послідовне виключення до тих пір, поки не залишаться причини, які 
можна розцінювати як такі, що належать даного дослідження. 

Для вирішення експертних завдань, що стосуються виконання 
польотного завдання, якості пілотування, управління повітряним рухом, 
метеорологічних та інших умов польоту, технічного стану ЛА, наземних 
засобів управління, обладнання аеропортів в обов’язковому порядку 
необхідно залучення в якості судових експертів фахівців відповідних 
галузей знань і при необхідності, судових експертів в області трасології, 
транспортної трасології, матеріалознавства, хімії тощо. 

Як випливає з переліку напрямів, за якими повинно проводитися 
дослідження АП фахівець у галузі авіаційно-технічної експертизи повинен 
мати достатній досвід, як в області пілотування конкретного типу ПС так 
і в області його ремонту і обслуговування, а також в області метеорології, 
наземного обслуговування польотів та ін. 

Де-факто такі фахівці відсутні, оскільки неможливо системно і 
деталізовано охопити всі ці галузі знань. 

У той же час можна визначити основні вимоги до кандидата, який 
може отримати право виконувати судові авіаційно-технічні 
експертизи. Головною вимогою є наявність базової авіаційно-технічної 
освіти, наприклад-інженер по ремонту та експлуатації ПС і авіаційних 
двигунів, фахівець з льотної експлуатації ПС, тощо. 

Виходячи з вищевикладеного приходимо до висновку, що судовим 
експертом в області авіаційно-технічної експертизи може бути особа, яка 
має відповідну вищу технічну освіту в галузі авіації і яка при виконанні 
судової авіаційно-технічної експертизи виступає в ролі керівника групи 
експертів, який координує роботу інших фахівців з вузьких областей знань 
при вирішенні поставлених слідством або судом питань. 

На сьогодні при виконанні інженерно-технічних експертиз, 
пов’язаних з дослідженням АП експерти Київського НДІСЕ виходять з 
нормативної бази ІКАО, яка регламентує порядок розслідування та 
встановлення причин та обставин АП та інцидентів. 

З огляду на практичні напрацювання експертів КНДІСЕ, щодо 
методичного забезпечення авіаційно-технічної експертизи слід зазначити 
наступне. Хоча на даний час відсутні методичні розробки в області 
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авіаційно-технічної експертизи по встановленню причин та обставин АП 
та інцидентів, вони за своєю суттю і порядком застосування ідентичні 
положенням нормативних документів ІКАО.  

З урахуванням наведеного, найбільш ефективним шляхом вирішення 
проблеми методичного забезпечення експертизи є узагальнення та 
науково-методичне опрацювання з урахуванням процесуального 
законодавства нормативної бази ІКАО , яка регламентує порядок 
розслідування та встановлення причин та обставин АП та інцидентів 
(таких як Doc 9756 «Руководство по расследованию авиационных 
происшествий и инцидентов») зі створенням відповідної методики 
(методичних рекомендацій), яка з одного боку ґрунтується на 
загальноприйнятих нормах в області розслідування АП, а з іншого не 
суперечить процесуальному законодавству і забезпечує створення 
належної доказової бази. Зазначена методика повинна виступати в ролі 
покрокової інструкції – протоколу дій і мати універсальне застосування, 
тобто без прив’язки до типу ЛА, його національної приналежності, 
географічного розташування місця АП. 
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В системі Судово-експертних установ Міністерства юстиції України з 

1997 року започаткована експертна спеціальність щодо визначення 
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вартості судноплавних засобів та їх складових, як на великі судна в цілому 
так і на малі судна безпосередньо. У зв’язку з обмеженою ціновою 
інформацією, та оскільки, на сьогодні відсутні науково-методичні 
рекомендації, для експерта являється доволі складним завдання з 
визначення ринкової вартості та матеріального збитку судноплавних 
засобів, їх складових вітчизняного виробництва та при ввезенні на митну 
територію України. 

На даний час в експертній практиці КНДІСЕ при виконанні судових 
транспортно-товарознавчих експертиз та експертних досліджень з 
визначення ринкової вартості судноплавних засобів та їх складових, 
виникла необхідність у поглибленні та розширенні питання з оцінки 
різноманітних судноплавних засобів у зв’язку з насиченням ринку та 
збільшення пропозицій їх продажу. Останнім часом в господарських судах 
України виникає необхідність проведення судових експертиз з оцінки 
судноплавних засобів, які реалізуються як майно боржника та погашення 
його боргових зобов’язань на відповідних аукціонах, визначенні стартової 
ціни на аукціоні, при оформленні банківських застав, реалізації між 
господарюючими суб’єктами, як на минулу дату так і на дату проведення 
дослідження.  

Предметом експертизи з оцінки судноплавних засобів є фактичні дані 
(факти, обставини) про технічний стан та характеристики судноплавного 
засобу, окремих його складових, а також відповідність їх суднової 
документації нормативно-правовій базі експлуатації флоту, міжнародних 
Угод, Конвенцій, Директив тощо.  

Актуальним питанням є дослідження технічного стану судноплавних 
засобів, що передбачає ідентифікацію об’єкта, оцінку морехідних 
властивостей судна в цілому, визначення джерела походження даного 
плавзасобу, визначення технічного стану окремих його складових, 
технічне дослідження пошкоджень, дослідження змісту суднових 
документів на предмет відповідності їх нормативно-правовим актам, 
вирішення питань щодо реконструкції та модернізації як судна в цілому, 
так і окремих його складових, тощо. 

Таким чином, проведення судових транспортно-товарознавчих 
експертиз та експертних досліджень з визначення ринкової вартості 
судноплавних засобів та їх складових, являється доволі складним 
завданням для судового експерта через відсутність методики з оцінки як 
на суден в цілому так і їх відокремлених складових. 

Враховуючи викладене, Київським НДІ судових експертиз розроблені 
методичні рекомендацій щодо визначення ринкової вартості 
судноплавних засобів та їх складових, які дозволяють забезпечити 
методичну одноманітність експертної практики проведення оціночних 
досліджень, скоротити трудомісткість та витрати часу при проведенні 
експертиз, підвищать результативність досліджень, збільшать повноту 
рішення експертних задач, розширять можливості експертизи цього 
напрямку відповідно до загальних вимог методичних підходів та методів, 
алгоритмів застосування кожного з методичних підходів, що 
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регламентовані Законом України «Про оцінку майна і майнових прав та 
професійну оціночну діяльність» а також Національним стандартом № 1 
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав». 

Експертна практика відносно об’єктів водного транспорту свідчить 
про те, що такі дослідження вже вийшли за межі суто товарознавчої 
експертизи і цей напрям потребує широкого розвитку та науково-
методичного підходу. Оскільки процес дослідження об’єктів водного 
транспорту доволі складний, різноплановий і специфічний, та 
враховуючи, що останнім часом органи досудового слідства, суди дедалі 
частіше звертаються до КНДІСЕ з питаннями, пов’язаними з 
дослідженням причин та обставин аварій на водному транспорті, ступеня 
тяжкості їх наслідків, оцінку правильності виконання екіпажем плавучого 
засобу і іншими посадовими особами певних дій, встановлення 
можливості попередження аварії, виникла необхідність введення також 
нового виду судової експертизи “Дослідження причин та обставин подій 
на водному транспорті”.  

Завданням даної експертизи є дослідження обставин, які привели до 
будь-яких небажаних наслідків в процесі експлуатації водного транспорту 
з метою кваліфікації цих подій, встановлення ролі кожного з учасників 
подій, аналіз дії екіпажів та посадових осіб, встановлення обставин 
непереборної сили, а також аналіз і узагальнення інформації та 
напрацювання відповідних рекомендацій.  

Оскільки на сьогодні відсутня Методика у галузі експертизи причин 
та обставин подій на водному транспорті, то узагальнення, науково-
методичне опрацювання та оприлюднення практики судово-експертних 
досліджень об’єктів водного транспорту дасть можливість більш 
досконало проводити дані дослідження та забезпечити однорідність 
методичних підходів.  

З метою систематизації таких досліджень, науково-методичного 
опрацювання з урахуванням накопиченого досвіду, вивчення та аналізу 
аналогічних досліджень у КНДІСЕ для вирішення поставлених задач 
залучаються провідні фахівці Державної служби морського та річкового 
транспорту України, оскільки серед завдань Державної служби є:  

- технічний нагляд за судноплавними гідротехнічними спорудами 
та суднами в експлуатації; 

- екологічною безпекою суден; 
- іншими об’єктами та процесами промисловості і транспорту; 
- експертиза технічного стану суден; 
- проведення розслідування та аналізу причин аварійних морських 

подій і транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України; 
- розроблення та затвердження планів профілактичних заходів 

щодо запобігання їх виникненню; 
- контроль за проведенням зазначених заходів. 
Розроблені у Київському НДІ судових експертиз методичні 

рекомендації, дозволять забезпечити методичну одноманітність 
експертної практики проведення оціночних досліджень, скоротити 
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трудомісткість та витрати часу при проведенні експертиз, підвищить 
результативність досліджень, збільшать повноту рішення експертних 
задач, розширить можливості експертизи з напрямку оцінки водного 
транспорту, та з дослідження причин та обставин подій на водному 
транспорті. 

Методика експертизи об’єктів водного транспорту повинна включати 
алгоритм дослідження причин та обставин аварій на водному транспорті, 
ступеня тяжкості їх наслідків, визначення технічного стану судноплавних 
засобів, технічного стану гідротехнічних споруд, плавучих засобів і їх 
обладнання, попереджуючих знаків, встановлення необхідних технічних 
даних плавучого засобу, оцінку правильності виконання екіпажем 
плавучого засобу та іншими посадовими особами певних дій, 
встановлення можливості попередження аварії тощо. 

Завданням даної експертизи є дослідження обставин, які привели до 
будь-яких небажаних наслідків в процесі експлуатації на водному 
транспорті з метою кваліфікації цих подій, встановлення ролі кожного з 
учасників подій, аналіз дії екіпажів та посадових осіб, встановлення 
обставин непереборної сили, а також аналіз і узагальнення інформації та 
напрацювання відповідних рекомендацій.  

Об’єктом експертизи є судноплавні засоби, навігаційні, гідротехнічні 
та спеціальні споруди, окремі частини, вузли, деталі судноплавних 
засобів, суднові журнали, тощо. 

Предметом даної експертизи є фактичні дані про причини і 
обставини аварій на водному транспорті, їх наслідки, технічний стан 
судноплавних засобів, навігаційних приладів та гідротехнічних і 
навігаційних споруд, нормативні документи та теоретичні і практичні 
напрацювання, пов’язані з правилами технічної експлуатації суден, 
правилами плавання, правилами попередження зіткнення суден, а також з 
правилами судноводіння та перевезення вантажів та пасажирів. 

В процесі судово-експертної практики стосовно об’єктів водного 
транспорту сформувались наступні різновиди основних досліджень, таких 
як: дослідження технічного стану судноплавних засобів та дослідження 
причин та обставин аварій на водному транспорті. 
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Анотація. У доповіді викладено аварійні процеси, які відбуваються у 
напівпровідникових елементах електронних блоків керування роботою побутових 
холодильників, що можуть призвести до виникнення пожежі.  

Ключові слова: електронний блок управління, час займання корпуса 
мікросхеми.  

 
Annotation. Тhe report describes the emergency processes that occur in the 

semiconductor elements of the electronic control units of household refrigerators and 
which can cause a fire. 

Key words: electronic control unit, the ignition time chip housing. 
 
Аннотация. В докладе описаны аварийные процессы, которые происходят в 

полупроводниковых элементах электронных блоков управления бытовых 
холодильников и которые могут стать причиной возникновения пожара. 

Ключевые слова: электронный блок управления, время загорания корпуса 
микросхемы.  

 
Здебільшого побутові холодильники – вельми невибаглива у 

використанні техніка, в них немає відкритих обертових вузлів, 
обладнання, що потребує постійного сервісного обслуговування також 
відсутнє і при правильній експлуатації такий електроприлад може 
пропрацювати тривалий час без поломок. 
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Якщо в старих моделях холодильників використовувалися звичайні 
пристрої управління і захисту – пускові реле, електроконтактні 
термовимикачі, теплові реле і інші, подібні їм не складні електротехнічні 
пристрої, то нинішні холодильники оснащуються електронними блоками 
управління та захисту від аварійних режимів роботи електрообладнання 
холодильників. 

Такий електронний блок управління – це свого роду комп’ютер, який 
стежить за роботою всього побутового холодильника, правильністю 
виконання функцій, здійснення регулювання температурного режиму 
тощо. 

Однак, практика показує, що насичення електронними пристроями 
побутової техніки, в тому числі і холодильників створює не тільки 
позитивні моменти в частині використання їх функцій, в тому числі і 
багатофункціональності, а й створює більше передумов для відмов у 
роботі, а саме поломок, які в ряді випадків можуть не тільки призводити 
до виходу з ладу окремих вузлів, деталей та агрегатів холодильника, а й 
створювати умови для виникнення пожеж. 

Слід зазначити, що конструктивно електронний блок управління 
роботою побутового холодильника, являє собою корпус, в якому 
розташована монтажна плата, на якій змонтовано елементне обладнання, 
що складається з безлічі електронних приладів (компонентів), а саме: 
мікросхеми, напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, а також 
резистори і конденсатори. 

Власне, при підключенні побутового холодильника до електромережі 
постійно подається напруга і в його електронних приладах протікає 
електричний струм згідно прийнятого конструктивного рішення заводом-
виробником, в залежності від управління його роботою різного роду 
датчиками вимикачами, в тому числі і холодильним агрегатом 
вентиляторами та іншими кінцевими пристроями, в залежності від 
обраного режиму роботи холодильника (заданої програми). 

В процесі експлуатації електронних систем з вищевказаними 
електронними приладами можуть виникати різні види аварійних режимів 
їх роботи. 

Основні види аварій електричної природи можна розділити на дві 
групи: зовнішні і внутрішні. 

До зовнішніх аварій зазвичай відносять короткі замикання в 
електричних колах, що перебувають під навантаженням або живляться від 
електромережі. Ці явища можливі лише при з’єднанні різнойменних 
струмопровідних жил (елементів), що можливо при пошкодженні ізоляції 
в результаті зовнішнього механічного або внутрішнього термічного 
впливу на неї з подальшим переміщенням конкретних ділянок 
струмоведучих жил (елементів) до появи контакту між ними, а також і 
механічного пошкодження ізоляції . 

Внутрішні аварії більш різноманітні в своїх проявах, зазвичай вони 
бувають викликані пошкодженнями вентилів або порушеннями робочої 
системи управління електронного приладу. 
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Вентилі в електротехніці це загальна назва для пристроїв, опір яких 
залежить від напрямку струму, що протікає через них (або полярності 
прикладеної до нього напруги), не керовані (діод) і керовані (тиристор) [1]. 

Слід зазначити, що перераховані вище електроприлади можуть 
служити джерелом підвищення температури, при виникненні у них 
аварійного режиму, що виникає в процесі протікання через них 
електричного струму. Тому, проводячи дослідження обставин виходу з 
ладу блоків управління побутових холодильників необхідно детально 
проаналізувати ступінь пожежної небезпеки саме інтегральних мікросхем, 
які були встановлені на монтажній платі даного блоку і представляли 
собою електроприлади, в які скомпоновані всі згадані вище елементи 
(електронні прилади). 

Важливою обставиною є те, що для виготовлення корпусу 
інтегральних мікросхем застосовуються полімерні матеріали. Інтегральні 
мікросхеми можуть бути малої, середньої або великої інтеграції, тому вони 
відрізняються один від одного розмірами, масою, типологією електричної 
схеми, швидкодією процесів, які в них відбуваються тощо. Відмова 
мікросхеми так само, як і дискретного комплектуючого елемента 
електротехнічного пристрою, може бути різною, як власне, в особливості 
протікання фізичного процесу, що у ньому відбувається, так і призводити 
до зростання температури. 

Відмова в роботі мікросхеми може супроводжуватися виникненням 
«нових» електричних кіл, непередбачених конструкцією електронного 
приладу (мікросхеми). Відмова в роботі інтегральної мікросхеми, при якій 
температура її корпусу досягає значення, рівного або більшого значення 
температури самозаймання наявного поблизу горючого матеріалу 
створює, як передумови для виходу з ладу конкретного елемента, так і 
може призводити до його займання. 

Зафіксовані відмови інтегральних мікросхем, при яких температура їх 
корпусу досягає 150-400 °С. Така температура створює пожежну 
небезпеку, як для матеріалу корпусу мікросхеми, так і для оточуючих 
конструкційних матеріалів. Випробування інтегральних мікросхем на 
пожежну небезпеку проводять методом електричного перевантаження. 
Залежність значень отриманих показників, вказує на зміну температури 
корпусу мікросхеми від часу її перебування в аварійному електричному 
режимі, представлена на рисунку 1. Крива 1 показує зміну температури 
корпусу мікросхеми в аварійному режимі роботи, значення якої перевищує 
пожежонебезпечний рівень. Крива 2 показує, що температура корпусу 
мікросхеми в аварійному режимі досягла 430 °С, після чого відбулося 
збільшення перехідного опору по колу живлення. Струм став менше, в 
результаті чого температура теж зменшилася. Крива 3 показує, що при 
аварійному режимі роботи мікросхеми може статися вторинна відмова – 
коротке замикання. При зменшенні перехідного опору мікросхеми по колу 
живлення відбувається різке збільшення температури корпусу. Криві 4, 5 і 
6 показують, що після виниклого аварійного режиму в інтегральній 
мікросхемі температура корпусу істотно не збільшується, після чого 
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відбувається обрив електричного кола. Механізм виникнення 
пожежонебезпечної відмови мікросхеми в реальних умовах експлуатації 
може бути представлений таким чином. 

 

 

 
Рис 1. Залежність значень показників температури корпуса інтегральної 

микросхеми від часу її перебування в аварійному режимі. 
 
Внаслідок цього функціональні характеристики p-n переходів 

зникають. Залежно від наявності діода або резистора, який обмежує струм 
мікросхеми в аварійному пожежонебезпечному режимі, значення його 
можуть досягати 1,6 А. Залежність часу займання корпусу мікросхеми 
типу К-155 від потужності, що розсіюється в аварійному 
пожежонебезпечному режимі представлена на рисунку 2. При розігріві 
провідників кристала до температур, при досягненні яких починається 
піроліз матеріалу корпусу мікросхеми, продукти задимлення збагачують 
вуглецем навколишній простір і струм починає протікати по вуглецевим 
«містках», що утворюються і «що приєднуються» до зовнішніх виводів 
даної мікросхеми. В інтегральних мікросхемах можуть бути дефектні p-n 
переходи зі зменшеним значенням пробивної напруги. Такі переходи при 
нормальній напрузі живлення поводяться аналогічно розглянутим вище 
режимам. З 12 класифікаційних видів дефектів, що призводять до відмов 
напівпровідникових інтегральних мікросхем, 9 дефектів призводять до 
відмов типу коротке замикання p-n і n-p переходів транзисторів або діодів 
при нормальному значенні напруги живлення. Час запалювання корпусу 
мікросхеми залежить від струму споживання в аварійному 
пожежонебезпечному електричному режимі і може становити 30 ÷ 120 с. 

В розігрітому стані інтегральна мікросхема аналогічно резистору 
може стати джерелом запалювання оточуючих комплектуючих елементів 

час 

Пожежонебезпечни рівень 
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і конструкційних матеріалів, в даному випадку, власне електронного блоку 
управління холодильником. 

 
Рис. 2. Залежність тривалості запалення корпуса інтегральної мікросхеми типу К-

155 від розсіюваної потужності, в аварійному пожежонебезпечному режимі. 
 
Полум’я при горінні мікросхеми під дією електричного струму може 

досягати висоти 10 ÷ 60 мм. При аварійному режимі роботи з інтегральної 
мікросхеми виділяються токсичні гази і дим. Мінімальна потужність 
аварійного режиму, при якій починає виділятися дим з корпусу 
мікросхеми типу К-155, так само 2,5 Вт, що відповідає температурі нагріву 
250-300 °С. Активний піроліз корпусу мікросхеми починається при струмі 
споживання 4 ÷ 4,5 А. Струм, що споживає мікросхема типу К-155 при її 
горінні, становить не менше 5 А. Струм аварійного пожежонебезпечного 
електричного режиму мікросхеми суттєво перевищує значення 
номінального споживаного нею струму. 

Час горіння корпусу мікросхеми при пожежонебезпечній відмові, 
може становити 5 ÷ 120 с. [2]. 

Слід зазначити, що при описаних аварійних режимах, струм в 
електричному колі живлення холодильника, як правило не перевищує 
значень, при яких апарати або пристрої захисту повинні відключати 
електричне живлення і процес пошкоджень елементної бази такого блоку 
управління може протікати лавиноподібно, що ускладнює завдання по 
встановленню першопричини виникнення аварійного процесу. 
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ОСОБЕННОСТЕЙ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 
 

Аннотація. У статті актуалізується проблема дослідження психологічних 
особливостей особистості засобами гумору в судовій експертизі. Здійснено 
методичне обґрунтування основних складових гумору, його місця у житті людини. 
Розроблено методику «Дотепне завершення» для дослідження особливостей 
функціонування генеративного боку гумору, як методу визначення психологічних 
особливостей особистості у судовій експертизі. 

Ключові слова: психологічні особливості особистості, психодіагностика 
гумору як метод судової експертизи, особливості генерування гумору; методика 
«Дотепне завершення». 

 
Abstract. In the article the problem of research of psychological features of 

personality by means of humor in judicial examination is actualized. The methodical 
substantiation of the main components of humor, its place in human life is carried out. 
The technique "Witty Completion" was developed to investigate the peculiarities of the 
functioning of the generative side of humor, as a method of determining the 
psychological characteristics of a person in forensic examination. 

Key words: psychological features of personality, humor psychodiagnosis as a 
method of forensic analysis, features of humor generation; “Witty Completion” 
technique. 

 
Аннотация. В статье актуализируется проблема исследования 

психологических особенностей личности средствами юмора в судебной 
экспертизе. Осуществлено методическое обоснование основных составляющих 
юмора, его места в жизни человека. Разработана методика «Остроумное 
завершения» для исследования особенностей функционирования генеративного 
стороны юмора, как метода определения психологических особенностей личности 
в судебной экспертизе. 
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юмора как метод судебной экспертизы, особенности генерации юмора; методика 
«Остроумное завершения». 

 
Проведення психологічної експертизи дозволяє визначити 

індивідуальні особистісні психологічні характеристики та якості 
суб’єкта, проаналізувати емоційний стан особистості та його динаміку, 
простежити закономірності впливу тих чи інших обставин на 
індивідуальні властивості дій досліджуваного. 

Сьогодні необхідність застосування при проведенні судових 
експертиз спеціальних психологічних знань зумовлена розвитком 
міждисциплінарних підходів, розробкою теоретичних основ психології та 
розвитком можливостей емпіричних методів дослідження з 
впровадженням сучасних підходів психологічної діагностики та 
математичних методів обробки даних (Ю.Антонян та В.Гульдан;  
Л. Юрьєва та співав.; В.Горінов; В.Ілейко та В.Пєрвомайський; Д.Корзун 
та А.Ткаченко; А.Марчук; В.Мєльнік; G.Campitelli та співавт.; G.Norman). 

Психологічні аспекти теорії судово-психологічної експертизи 
розроблялися протягом багатьох років відомими вченими, зокрема, 
М.Кочєновим; М. Костицьким; В. Марчаком; Й. Кудрявцевим; Н. 
Алікіною; Л. Балабановою; Ф. Сафуановим; Л. Казміренко та О. 
Мартенко; О. Ситковською; L. Series; G. Mellsop; R. Otto та K. Heilbrun. 

Діагностика специфіки психологічної структури особистості, 
своєрідності протікання психічних процесів і виникнення здорових або ж 
патологічних станів є визначальним при визначенні індивідуально-
психологічних особливостей особистості у проведенні судових 
психологічних експертиз. Одним із методів визначення індивідуально-
психологічних особливостей особистості є діагностика гумору, 
особливостей його генеративної та сприйняттєвої сторін.  

Канадський дослідник Р. Мартін розглядає почуття гумору як стилі 
гумористичної поведінки, серед яких він виокремлює потенційно корисні 
(афіліативний і самопідтримувальний) і шкідливі (агресивний і 
самопринизливий) для психологічного здоров’я суб’єкта стилі гумору. 
Таким чином, гумор розглядається як форма прояву позитивного 
функціонування людини й ознака психологічного здоров’я, оскільки, як 
доведено під час проведення емпіричних досліджень, дотримування 
цінностей робить людину щасливою, благополучною і здоровою. Тобто 
належність гумору з точки зору класифікації позитивної психології до 
позитивних рис робить цілком правомірною перспективу розробки засобів 
операціоналізації виявлення стилів гумору для здійснення діагностики 
психологічного здоров’я [4]. 

Сьогодні існує значний масив емпіричних даних щодо особливостей 
почуття гумору. Цей факт є свідченням досить високої специфічності 
подібного об’єкту дослідження, адже гумор виступає інтегральною 
характеристикою психічної організації особистості та значущим 
компонентом її індивідуальності.  
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Велика різноманітність авторських підходів до визначення почуття 
гумору, з одного боку, та відсутність конкретних уявлень – з іншого, 
свідчить про несформованість теоретичної бази, що супроводжується 
слабкістю методологічного апарату.  

Останнім часом у межах такого напряму досліджень особистості як 
позитивна психологія запропоновано розглядати готовність людини до 
виявлення почуття гумору і позитивне реагування на гумористичні прояви 
оточуючих як одну з ознак так званих „сильних” (здорових) особистісних 
властивостей. Ці „позитивні” (здорові) риси співвідносяться з шістьма 
чеснотами, що співпадають у різних культурах, тому вони були відібрані 
як загальнолюдські цінності, якими керується оптимально функціонуюча 
особистість [1]. Позитивні властивості особистості і дотримування 
людиною позитивних цінностей вважається позитивними психологами 
важливою передумовою психологічного, суб’єктивного, соціального 
благополуччя, які і зумовлюють психологічне здоров’я людини, і можуть 
слугувати ознаками його наявності у суб’єкта [4]. 

З метою об’єктивної діагностики реагування особистості на гумор, що 
визначатиме її індивідуально-психологічні особливості, нами була 
розроблена методика «Дотепне завершення». Ця методика являє собою 
розвиток ідеї, покладеної Дж. Саксом в основу розробки методики 
“Незавершені речення”. Однак мета та завдання застосування 
запропонованого нами варіанту методу інші. На відміну від мети, яка 
ставиться при застосуванні методики “Незавершені речення”, а саме – 
виявлення ставлень досліджуваного до визначених сфер життя, у методиці 
“Дотепне завершення” на перший план виступає виявлення специфічного 
змісту гумористичної продукції різних категорій осіб. Крім того, 
спостереження за реакціями досліджуваних у процесі виконання ними 
завдань методики та характер відповідей уможливлюють пізнання не лише 
генеративної, але й сприйняттєвої сторони гумору досліджуваних, а також 
– динамічних його аспектів.  

Досліджувані отримують наступну інструкцію: “Я буду говорити 
частину відомого вислову або прислів’я. Від вас я очікую, що ви 
запропонуєте другу частину, яка оригінально завершить вислів. Важлива 
умова: у результаті має вийти дотепний вислів, щоб було смішно. Мій 
помічник буде записувати. Ми використовуємо ці дані для дослідження 
різних варіантів гумору”.  

Досліджувані відповідають, коли у них з’являються варіанти 
відповідей. Протоколіст фіксує відповіді. Експериментатор слідкує за тим, 
щоб відповів кожний учасник. Нижче наводимо використовуваний у 
дослідженні набір незавершених висловлювань. 

1. Не все золото, що... 
2. Куй залізо... 
3. Під лежачий камінь... 
4. Вовка ноги... 
5. Великому кораблю... 
6. Сите черево до навчання... 
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7. Чоловік любить очима, а жінка... 
8. Боротись і шукати, знайти і... 
9. Не май 100 рублів, а ... 
10. Баба з возу... 
11. Швидко казка мовиться... 
12. Без бумажки ти... 
13. Чув дзвін... 
14. Сказав А... 
15. У деякому царстві... 
16. Ранок вечора... 
17. Здоров’я треба берегти... 
18. Не такий страшний вовк, як... 
19. Кращий засіб від кохання з першого погляду... 
20. Шлях до серця чоловіка... 
У ролі експертів виступають психологи, які мають відповідну фахову 

підготовку та оцінюють запротокольовані відповіді кількісно і якісно. 
Безпосередньо перед оцінюванням експерти проходили обстеження за 
допомогою теста-опитувальника “Оцінка настрою” 2 для того, щоб 
уникнути впливу певного настрою експерта на оцінки. За відповідями на 
питання опитувальника визначається, який настрій переважає в момент 
обстеження – звичайний, ейфоричний чи астенічний. 

Експерти мають право брати участь у оцінюванні лише у тому разі, 
коли у них визначався звичайний настрій.  

Після цього вони отримували інструкцію: “Прочитайте завершення 
незавершених висловлювань і оцініть, наскільки смішними є ці 
завершення у балах від 1 до 4. Якщо завершення, з Вашої точки зору, 
зовсім не оригінальне і не смішне, поставте 1; якщо воно трохи смішне, 
поставте 2; якщо воно смішне, поставте 3; якщо дуже смішне, поставте 4. 

Обробка результатів здійснюється через підрахування середнього 
значення за оцінками кожної фрази усіма експертами. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ВІДМІННІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ТЕХНІКИ ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования 

криминалистической техники как составной части криминалистики. Показано, что 
из криминалистической техники закономерно выделилось новое научное 
направление – судебная экспертология. Предложена новая структура 
криминалистической техники. 

Ключевые слова: судебная экспертология, криминалистическая техника, 
криминалистика.  

 
Annotation. The article discusses the process of formation of criminalistics 

technique as part of criminalistics. It is shown that a new scientific direction, forensic 
expertology, has naturally emerged from forensic technology. Proposed a new structure 
of forensic technique. 

Key words: Forensic Expertology, Criminalistics Technique,, Criminalistics. 
 
Анотація. У статті розглянуто процес формування криміналістичної техніки 

як складової частини криміналістики. Показано, що з криміналістичної техніки 
закономірно виділився новий науковий напрям –э судова експертологія. 
Запропоновано нову структуру криміналістичної техніки. 

Ключові слова: судова експертологія, криміналістична техніка, 
криміналістика.  

 
В настоящее время в научной среде общепризнанно, что 

криминалистика и судебная экспертология (общая теория судебных 
экспертиз) являются самостоятельными, но родственными науками. Как в 
свое время криминалистика выделилась из уголовного процесса, так и 
судебная экспертология зародилась в криминалистической технике, а 
затем отделилась в самостоятельную научную отрасль. Однако этому 
предшествовал длительный период развития собственно криминалистики. 
Криминалистика, как и любая другая наука, представляет собой продукт 
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деятельности многих поколений исследователей, Традиционная структура 
криминалистики складывалась постепенно, а криминалистическая 
техника являлась ее первоначальной и постоянной компонентой. 

Появлению термина «криминалистическая техника» и формированию 
ее структуры предшествовал длительный период развития 
криминалистики. С. Н. Трегубов на основе лекций швейцарского 
криминалиста Э.А. Рейса издает практическое руководство «Основы 
уголовной техники» (1915 г.), в котором излагаются сведения не только о 
следах человека, способах подделки документов, но и тактика обыска, 
расследование поджогов и железнодорожных крушений. И. Я. Якимов в 
книге «Криминалистика. Руководстве по уголовной технике и тактике» 
(1925 г.) в разделе уголовной техники описывает приемы 
фотографирования, основы дактилоскопии, следы человека, орудий 
взлома и оружия, способы подделки документов, описание методом 
словесного портрета, системы регистрации преступников и преступлений, 
т.е. все те разделы, которые и в настоящее время являются традиционными 
составляющими криминалистической техники. Схожие средства и приемы 
описывал Н. Д. Вороновский в руководстве «Уголовная техника» (1941 г.). 
В изданном в том же году переводе «Руководство по криминалистике» 
одного из основоположников криминалистики французского ученого Э. 
Локара криминалистика в целом отождествлялась с научной полицией или 
полицейской техникой, которая рассматривалась автором как учение о 
применении биологических и физических наук к действиям полиции. Эти 
и другие работы заложили фундамент возникшего впоследствии раздела 
криминалистики.  

В последующие годы термин «техника» исчез из научного лексикона 
и учебной литературы, что, видимо, явилось результатом борьбы с 
буржуазной криминалистикой. В пяти учебниках под редакцией Б. М. 
Шавера и А. И. Винберга, изданных с 1940 по 1952 г.г., криминалистика 
излагалась без выделения отдельных блоков либо поделенная на общую, 
где описывались технико-криминалистические средства и методы, тактика 
следственных действий, и особенную части. Лишь с середины 60-х годов 
на основе уточнения предмета и природы криминалистики в научной среде 
и учебниках утвердилась четырехзвенная структура науки, в которой 
одной из компонент явилась «криминалистическая техника». Учеными не 
разделялись средства и методы поиска, а также изучения вещественных 
доказательств, не проводилась четкая грань между отраслями 
криминалистической техники и судебными экспертизами. Последние 
развивались как составляющие криминалистической техники. 

Постепенно два обстоятельства существенно повлияли на 
практическое и научное понимание криминалистической техники. Во-
первых, углубляющееся различие поисковой и исследовательской 
деятельности в отношении следов преступления. Оборудование и 
методики экспертного анализа вещественных доказательств не только 
отличались от технических средств поиска следов преступления целью 
применения, но и становились все более сложными для 
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правоприменителей. Во-вторых, расширение спектра экспертных 
исследований привело к появлению «нетрадиционных» 
криминалистических и иных судебных экспертиз, которые не находили 
места в криминалистической технике. В организационном аспекте 
образовалась сеть экспертных учреждений непосредственно не связанных 
со следственными органами. 

Отмеченная ситуация привела в теории первоначально к 
предложению М. М. Выдри и М. Г. Любарского о разделении 
криминалистической техники на следственную и экспертную (1959 г.), а 
А. Р. Шляхов высказал идею о разработке отдельного учения о 
криминалистической экспертизе (1959 г.). В 1960-1970-х годах были 
разработаны научные основы как криминалистических, так и других родов 
и видов экспертиз, стало ясно, что криминалистика не в состоянии быть 
единственной научной базой для их развития. Накопленные знания 
требовали систематизации, выделения закономерностей, которым они 
отвечали, кроме того, положения криминалистики тормозили развитие 
научных основ судебно-экспертной деятельности. Поэтому А. И. Винберг, 
Н. Т. Малаховская обосновали предложение о создании общей теории 
судебных экспертиз, или судебной экспертологии как научной отрасли, 
которая отличается от криминалистики (1973, 1979 г.г.)..  

Отличие криминалистики (криминалистической техники) и судебной 
экспертологии как самостоятельных родственных наук имеет 
объективные основания, связанные с объектом, предметом наук, 
направленностью практических рекомендаций и субъектами их 
использования (М. Я. Сегай, 2002; Е. Р. Россинская, 2007 г.). Объектом 
криминалистической техники является следственная (судебная) 
деятельность, а предметом – закономерности возникновения 
материальных следов преступления и их собирания. К объекту судебной 
экспертологии относится судебно-экспертная деятельность в различных ее 
проявлениях, а основными составляющим научного предмета судебной 
экспертологии как отрасли знания относятся закономерности 
возникновения (изменения) свойств объектов экспертного исследования 
как элементов события преступления и закономерности их исследования с 
целью установления уголовно-релевантной информации. Субъектом 
использования методических технико-криминалистических разработок 
являются правоприменители и специалисты, а судебно-экспертных 
рекомендаций – судебные эксперты. В связи с этим основной задачей 
судебной экспертологии является содействие своими положениями и 
рекомендациями совершенствованию судебно-экспертной деятельности. 
В практическом аспекте имеются и иные отличия: по тактическим целям; 
задачам и способам их решения; месту, особенностям работы и 
специализации субъектов; объектам, способам и средствам исследования; 
правовым основам применения методических разработок (А. Ф. 
Волынский, 2013 г.). 

Между тем сохраняется тесная взаимосвязь судебной экспертологии с 
криминалистической техникой или «полевой криминалистики». Эта связь 
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проявляется в единстве теоретических основ (учение о механизме 
следообразования, возникновения информации о преступлении, теории 
идентификации, диагностики, ситуалогии и др.), методических подходах к 
исследованию объектов и, частично, в использовании технических 
средств. Разработка новых методик, которые расширяют возможности 
экспертного исследования, влияет на развитие и совершенствование 
технико-криминалистических средств поиска, фиксации, упаковки, 
приемов изъятия материальных следов преступления. Напротив, 
появление новых видов следов преступления вызывает необходимость в 
создании соответствующих типовых экспертных методик их 
исследования. По нашему мнению процедура собирания и 
предварительного исследования материальных следов преступления, 
которая совершенствуются в пределах криминалистической техники, не 
только ближе к судебным экспертизам, чем к другим разделам 
криминалистики, но в практической плоскости является необходимым и 
начальным этапом дальнейшего экспертного исследования. 

Закономерное вычленение судебной экспертологии из 
криминалистики должно было бы повлиять на содержание и структуру 
криминалистической техники. Однако в научном и дидактическом плане 
раздел криминалистической техники демонстрирует стагнацию. 
Ознакомление с содержанием большинства учебников по 
криминалистике, выданных в течении почти ста лет, показывает, что 
структура и содержание раздела криминалистической техники остаются 
практически без изменений. Несмотря на появление в арсенале 
правоохранительных органов современных средств, ориентированных на 
поиск и изъятие новых ранее не исследовавшихся экспертами объектов, не 
находит отражение в учебной литературе. В тоже время в учебниках, по-
прежнему излагаются азы почерковедческой, баллистической, 
трасологической, технико-криминалистической экспертиз. Мы считаем, 
что отрывочное изложение основ криминалистических экспертиз, которое 
сегодня имеет место в учебниках по криминалистике, во-первых, не 
раскрывает всех возможностей экспертных исследований и, во-вторых, не 
дает представление о иных существующих видах судебных экспертиз. 

С учетом изложенного представляется, что в научном аспекте все 
вопросы, связанные с судебными экспертизами, являются предметом 
судебной экспертологии, а в дидактическом плане изучаться в 
соответствующей учебной дисциплине. Исходя из теоретических основ и 
предназначения криминалистики, существования науки о судебной 
экспертизе, криминалистическая техника может иметь следующее 
обновленное содержание: материальные следы правонарушений: виды, 
классификация, механизмы возникновения; общие положения технико-
криминалистического обеспечения расследования правонарушений; 
информационно-справочное обеспечение расследования 
правонарушений; средства и приемы поиска, фиксации, изъятия, упаковки 
следов правонарушений; средства и методы предварительного 
исследования следов правонарушений. 
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Следует отметить, что в западноевропейской и американской научной 
сфере существуют две близкие по содержанию к криминалистике и 
судебной экспертологии научные отрасли – Ciminal Investigations (наука 
об уголовном расследовании) и Forensic Science (судебные науки). Forensic 
science представляет собой применение любых научных методов и 
техники в уголовном расследовании и судебном рассмотрении. Единой 
принятой структуры эта науки пока не сформировано, она содержит самые 
разнообразные научные дисциплины и методы. Criminal Investigations 
включает рекомендации по уголовному расследованию, аналогичные 
отечественной криминалистики – криминалистическую тактику, методику 
расследования и обязательный раздел – виды вещественных доказательств 
и осмотр места происшествия с целью их обнаружения. 

Представляется, что дальнейшее развитие судебной экспертологии и 
криминалистической техники должно осуществляться в тесной 
взаимосвязи, что соответствует рассмотрению этих научных отраслей как 
прикладных юридических наук. 
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Анотація. Донедавна експертиза в кримінальному провадженні проводилася 
за дорученням слідчого судді або суду, наданим за клопотанням сторони 
обвинувачення чи захисту. Водночас, Законом України від 04 жовтня 2019 року 
№ 187-IX порядок проведення експертизи та залучення експерта був змінений, а 
роль слідчого судді у вирішенні питання про призначення експертизи значно 
зменшилася. Відтак, автор висловлює власну думку щодо цих законодавчих 
нововведень, а також вказує на їх можливі переваги та недоліки. 
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Annotation. Until recently the expert examination in criminal proceedings was 

conducted on behalf of investigating judge or court, provided upon request of prosecution 
or defense. However, procedure of expert examination and expert involvement was 
changed by Act No. 187-IX of 04.10.2019 and role of investigating judge in addressing 
the issue of expert examination conducting was considerably decreased. Therefore, 
author expresses his opinion to these legislative innovations and demonstrates their 
possible advantages and disadvantages. 

Key words: expert examination in criminal proceedings, procedure of expert 
examination, Act No. 187-IX of 04.10.2019, advantages and disadvantages.  

 
Аннотация. До недавнего времени экспертиза в криминальном производстве 

проводилась на основании поручения следственного судьи или суда, 
предоставленного по ходатайству стороны обвинения или защиты. Вместе с тем, 
Законом Украины от 04 октября 2019 года № 187-IX порядок проведения 
экспертизы и привлечения эксперта был изменен, а роль следственного судьи в 
решении вопроса о назначении экспертизы значительно уменьшилась. 
Следовательно, автор выражает своё мнение насчёт этих законодательных 
нововведений, а также указывает на их возможные преимущества и недостатки. 

 
Ключевые слова: экспертиза в криминальном производстве, порядок 

проведения экспертизы, Закон № 187-IX от 04.10.2019, преимущества и 
недостатки.  

 
04 жовтня 2019 року голосами трьохсот тридцяти народних депутатів 

було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального 
процесуального законодавства» [1]. 17 жовтня 2019 року відповідні зміни 
були внесені до Кримінального процесуального кодексу України [2], 
Закону України «Про судову експертизу» [3], а також до інших 
нормативно-правових актів. 

У цьому контексті одним із найбільш дискусійних та обговорюваних 
у юридичній спільноті питань стала відміна окремих положень так званих 
«поправок Лозового» (Закону України «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року [4]) щодо 
порядку проведення експертизи та залучення експерта в кримінальному 
провадженні. 

Варто зауважити, що раніше на стадії досудового розслідування 
сторони кримінального провадження повинні були звертатися з 
клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді, а той, у свою 
чергу, вирішував питання про задоволення вказаного клопотання чи про 
відмову в його задоволенні. Більш того, слідчий суддя міг повернути 
клопотання особі, яка його подала, якщо воно не відповідало вимогам КПК 
України; під час розгляду справи слідчий суддя також міг заслухати будь-
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якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 
кримінального провадження. Крім того, до повноважень слідчого судді 
належало невключення до ухвали певних запитань, поставлених стороною 
кримінального провадження (але, звісно, за наявності відповідного 
обґрунтування). При цьому слідчий суддя самостійно визначав експерта, 
якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно 
доручити проведення експертизи. Отже, можна констатувати, що на той 
час слідчий суддя мав визначальний вплив у вирішенні питання про 
призначення експертизи і «останнє слово» було саме за ним. 

Як слушно зазначає В. Я. Горбачевський, слідчий суддя – це фігура в 
кримінальному судочинстві держави, яка виконує роль арбітра сторін 
обвинувачення і захисту на стадії досудового слідства, а також здійснює 
судовий контроль за додержанням прав і свобод осіб у кримінальному 
провадженні [5, с. 244].  

Тим не менш, Законом № 187-IX від 04 жовтня 2019 року роль 
слідчого судді у вирішенні питання про призначення експертизи значно 
зменшилася: фактично, сторони отримали можливість самостійно 
залучати експертні установи / експертів для проведення експертизи, не 
звертаючись з відповідним клопотанням до слідчого судді. Таким чином, 
законодавець повернув до КПК України приблизно ті ж норми, що діяли 
до впровадження вже згаданих вище «поправок Лозового». Але чи існує в 
цьому сенс? З одного боку, сторони отримали можливість без зайвих 
зволікань проводити будь-які експертизи, оскільки раніше значний час 
витрачався на підготовку клопотань, подання їх до суду тощо. Не варто 
забувати й про п’ятиденний строк, протягом якого слідчий суддя міг 
розглядати такі клопотання, чи взагалі повертати їх або залишати без 
задоволення.  

Разом з тим, відповідно до запроваджених нововведень, якщо сторона 
захисту не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи 
з інших об’єктивних причин, вона, так як і раніше, вимушена звертатися з 
клопотанням до слідчого судді в порядку статті 244 КПК України. 
Вбачається, що за цією ознакою сторони кримінального провадження не є 
рівними, оскільки проведення судових експертиз за дорученням слідчого 
чи прокурора здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а за 
замовленням сторони захисту – за власний кошт підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників чи законного 
представника. Зрозуміло, що необхідна сума грошей є у сторони захисту 
далеко не завжди, і в такому разі єдиним можливим варіантом для неї є 
звернення до слідчого судді.  

Певні складнощі для сторони захисту можуть викликати й ті випадки, 
коли речі та документи, щодо яких необхідно провести експертизу, 
знаходяться у сторони обвинувачення. Вбачається, що в такому разі захист 
може скористатися пунктом 12 частини 3 статті 42 КПК України та 
ініціювати перед стороною обвинувачення проведення експертизи. Крім 
того, сторона захисту має право звернутися з клопотанням про проведення 
експертизи до слідчого судді, пославшись на пункт 2 частини 1 статті 244 
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КПК України (неможливість залучення експерта з об’єктивних причин); 
при цьому необхідні зразки для експертизи можуть бути відібрані судом у 
порядку статті 245 КПК України. Утім, на практиці вказані способи 
можуть виявитися недостатньо ефективними (або взагалі недієвими). 
Власне, це знову ставить сторону захисту в нерівне становище та 
суперечить принципу змагальності. 

Щодо порядку проведення експертизи на стадії судового розгляду, 
законодавець не привніс жодних змін. Так як і раніше, сторони 
кримінального провадження та потерпілий мають право звернутися з 
відповідним клопотанням до суду, а той, у свою чергу, задовольняє таке 
клопотання чи відмовляє в його задоволенні. Більш того, частина 2 статті 
332 КПК України передбачає випадки, коли суд може своєю ухвалою 
доручити проведення експертизи незалежно від наявності клопотання. 

Слід також згадати й про те, що тепер судово-експертну діяльність 
можуть здійснювати не лише державні спеціалізовані установи, а й судові 
експерти, які не є працівниками вказаних установ, та інші фахівці 
(експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених 
Законом України «Про судову експертизу». Отже, зараз сторони мають 
можливість у повній мірі реалізувати свої процесуальні права, залучивши 
для проведення експертизи будь-якого експерта на власний вибір (хоча 
сторона обвинувачення все ж не зможе звертатися до установ, які не 
отримують бюджетного фінансування). 

Таким чином, Законом від 04 жовтня 2019 року № 187-IX 
законодавець дійсно суттєво змінив порядок проведення експертизи в 
кримінальному провадженні. Вказані зміни містять як позитивні, так і 
негативні аспекти, проте остаточну оцінку їм можна буде надати лише 
через деякий час після застосування всіх законодавчих новел на практиці. 
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Анотація. Досліджено процес зародження на теренах України спеціальних 
знань обізнаних осіб, яких залучали до здійснення правосуддя, а також 
виникнення, розвиток і сучасний стан судової експертизи в державі. Окремо 
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юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, 
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Abstract. The process of the emergence in Ukraine of the special knowledge of 

knowledgeable persons involved in the administration of justice, as well as the 
emergence, development and current state of judicial expertise in the state are 
investigated. Separate stages of the development of judicial expertise in the system of the 
Ministry of Justice, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Health, Ministry of Defense, 
State Border Service, Security Service of Ukraine are separately disclosed. 
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Аннотация. Исследован процесс зарождения на территории Украины 

специальных знаний сведущих лиц, которых привлекали к осуществлению 
правосудия, а также возникновение, развитие и современное состояние судебной 
экспертизы в государстве. Отдельно раскрыто отдельные этапы развития судебной 
экспертизы в системе Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, 
Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Государственной 
пограничной службы, Службы безопасности Украины. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, криминалистика, экспертные 
учреждения, судебно-экспертная деятельность, история судебной экспертизы 

 
Під час історичного розвитку суспільства із загального пізнання 

навколишніх матеріальних об’єктів виокремилися знання спеціальні, що 
використовували окремі особи з метою надання відповідей на питання про 
властивості і ознаки різних матеріальних об’єктів. Найбільше потреб у 
такій діяльності виникало під час судового процесу при повідомленні 
суперечливих показань різними учасниками відносно спору, конфлікту 
або вчиненого проступку (злочину). Залучення обізнаних осіб дозволяло 
дослідити матеріальні предмети – тілесні ушкодження, документи, 
знаряддя злочину тощо. 

У судочинстві стародавніх держав спочатку використовували 
спеціальні знання з медицини, природознавства, математики. З розвитком 
наукових знань конкретизувалася й допомога обізнаних осіб з різних 
галузей науки, техніки, мистецтва та ремесла. Зокрема, вони: виявляли 
сліди на місці злочину, досліджували їх та за ними відшукували 
(встановлювали) правопорушника; описували ознаки особи, предметів, 
тварин, які перебували на місці події; встановлювали за описом ознак 
конкретного правопорушника або спірне майно; визначали за залишеними 
частинами предмета характеристики цього предмета й ідентифікували 
його; встановлювали вид тілесних ушкоджень, з’ясовували причини 
смерті, тощо. 

На теренах України нормативне закріплення використання наукових 
знань під час встановлення обставин учинених правопорушень відбулося 
в «Руській правді» (1016). Відтоді в різних документах починають 
виокремлювати перші слідчі (розшукові) дії (заклич, звід, гоніння слідом), 
вважати виявлені сліди доказами, які повинні підлягати дослідженню 
обізнаними в науці, ремеслі або мистецтві фахівцями. Наприклад, для 
дослідження обставин вбивства крадія на місці злочину встановлювалася 
така рекомендація щодо вивчення положення трупа: якщо ноги його 
лежать зовні дверей, то платять віру, якщо ж ноги знаходяться всередині – 
убивство вважають законним. 

Починаючи з ХVІІІ ст., на державному рівні приймаються нормативні 
акти, що впорядковували використання спеціальних знань обізнаних осіб 
при здійсненні судочинства. Зокрема, в указі царя від 9 грудня 1699 р. «О 
порядке исследования подписей на крепостных актах в случаях 
возникшего о подлинности оных спора или сомнения» закріплено 
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необхідність обов’язкового проведення дослідження при сумніві щодо 
оригінальності документу; передбачено місце його проведення – приказ; 
визначено суб’єктів фахового дослідження: дяки і піддячі, які працюють у 
приказі. 

При збільшенні випадків залучення спеціалістів для спеціальних 
досліджень об’єктів, процесів, явищ почали створюватися окремі заклади 
– на кшталт експертних установ. Серед них: Експедиція заготовлення 
державних паперів (1818) – експертиза документів і грошей; Одеська 
антропометрична станція – довідково-реєстраційна діяльність (1892); 
дактилоскопічне бюро сискної частини Київської міської поліції (1904) та 
ін. 

Поступово у законодавство (Звід законів Російської імперії (1832), 
Статут кримінального судочинства (1864), Статут цивільного судочинства 
(1864)) запроваджують поняття «обізнані особи» (сведущие лица), 
«висновок обізнаної особи», «спеціальні знання», «дослідження» 
(исследование, испытание), «експерт», «експертиза».  

У цей же період значний внесок у розвиток судової медицини і судової 
балістики вносить відомий вчений М. І. Пирогов. Працюючи хірургом і 
проводячи багатотисячні операції в умовах військово-польової медицини, 
вчений запропонував рекомендації щодо визначення виду вогнепальної 
зброї, що спричинила рану, вираховування траєкторії польоту кулі, 
встановлення місця стрілянини, опис особливостей вхідного і вихідного 
отвору вогнепальної рани та ін. М.І. Пирогов підготував трьохтомний 
атлас прикладної анатомії, що активно використовувався з метою судово-
медичного дослідження тіла людини, а також першим у Російській імперії 
почав застосовувати при дослідженні тканин трупа людини мікроскоп. Це 
створило сприятливі умови і міцний фундамент для розвитку у 
подальшому судово-медичної балістики. 

Наукову основу розвитку судової експертизи на теренах України у 
ХІХ – на початку ХХ ст. склали праці вітчизняних фахівців: 
Л. О. Владимиров «О значении врачей-экспертов в уголовном 
судопроизводстве» (1870), П. І. Ковалевський «Судебно-психиатрические 
анализы» (1880), М. В. Шимановський «Фотография в праве и 
правосудии» (1894); М. О. Оболонський «Пособник при судебно-
медицинском исследовании трупа и при исследовании вещественных 
доказательств» (1894), І. І. Ган «Дактилоскопия» (1904), В. К. Фром 
«Новейшие методы антропометрической фотографии для полицейских 
целей по системе А. Бертильона» (1906), В. П. Гірченко «Дактилоскопия и 
уголовный розыск» (1914) та ін. 

У результаті посилення потреби правоохоронних органів у залученні 
різноманітних наукових знань для протидії злочинності виникла потреба у 
заснуванні окремих криміналістичних установ, що проводили б судову 
експертизу. 

Першими державними спеціалізованими експертними установами 
України були кабінети науково-судової експертизи (далі – НСЕ) при 
прокурорах Київської і Одеської судових палат. Вони засновані згідно з 
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«одобреннымъ Государственною Думою и Государственнымъ Советомъ 
закона 4 іюля 1913 года». Київський кабінет НСЕ відкрито 2 лютого 1914 
р., Одеський – 15 березня 1914 р.  

Після 1917 р. розвиток судової експертизи в Україні характеризувався 
певними особливостями. 

Незважаючи на військові дії у зв’язку з національною революцією, 
Київський та Одеський кабінети НСЕ продовжували працювати. Вони 
виконували запити на проведення досліджень у зв’язку з необхідністю 
здійснення правосуддя у добу Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, 
встановлення Радянської влади. У той час було розширено окремі 
повноваження Київського експертного закладу. За часів правління 
гетьмана П. Скоропадського експертизу підроблених грошей почали 
надсилати «для обслідування» до Київського кабінету НСЕ, а не у 
банківські установи, як було раніше. 

У зв’язку з потребами практики, збільшується кількість державних 
експертних установ. Постановою Ради Народних Комісарів УСРР 10 
липня 1923 року реорганізовано Київський та Одеський кабінети НСЕ й 
засновано третій в Україні кабінет – у м. Харкові.  

Виконувана оперативно-експертна, науково-дослідна, просвітницька 
робота експертних закладів, забезпечила підвищення їх статусу та 
розширення повноважень на законодавчому рівні, збільшення штатних 
посад тощо. Зокрема, у 1925 р. українські судово-експертні установи 
отримують статус «Інститутів науково-судової експертизи», у 1944 р. – 
«Науково-дослідних інститутів судової експертизи». 

На цьому етапі розвитку судової експертизи відбулися зміни у 
структурі інститутів НСЕ, уведення штатних посад наукових 
співробітників, створення в експертних установах криміналістичних 
музеїв, а також планування науково-дослідної роботи цих установ. 

Робота Інститутів НСЕ була призупинена у 1941 р. внаслідок 
німецької окупації території України. 

З 1944 р. почалося відновлення роботи Київського, Одеського й 
Харківського інститутів НСЕ. Науково-дослідні інститути судових 
експертиз (далі – НДІСЕ) поряд з прикладними криміналістичними 
дослідженнями починають розробляти загальнотеоретичні положення 
судової експертизи, що було передбачено й у нормативних документах, які 
регламентували їх діяльність. 

Новий етап розвитку судової експертизи пов’язаний з прийняттям у 
1960 р. Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, 
Закону «Про судоустрій Української РСР». Внаслідок цього розширилися 
можливості застосування спеціальних знань у кримінальному процесі, 
активізувалася робота з удосконалення методик і методів проведення 
судових експертиз.  

Особливості становлення судової експертизи в експертних 
підрозділах МВС пов’язані із здійсненням органами внутрішніх справ 
розшукової діяльності при розкритті злочинів. Першими формами 
експертних досліджень у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на теренах України 
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було використання криміналістичної реєстрації та проведення 
ідентифікації злочинців в антропометричних кабінетах і дактилоскопічних 
бюро сискних частин поліції. У січні 1904 р. при сискній частині поліції м. 
Києва почало функціонувати дактилоскопічне бюро – перший у Російській 
імперії експертний підрозділ нового типу. Експертні підрозділи 
використовували й криміналістичну одорологію. Після 1917 р. експертна 
діяльність ОВС продовжилась у підрозділах карного розшуку. У період 
національної революції у карно-розвідчих (розшукових) органах 
Державної варти (міліції) створювалися експертні кабінети. При 
встановленні радянської влади у складі підрозділів карного розшуку 
утворюють групи і секції науково-технічної експертизи.  

Перший кабінет науково-технічної експертизи в системі НКВС 
розпочав роботу у 1923 році в м. Харкові (керівник – О. А. Єлісєєв). 
Експерти-криміналісти застосовували фотографічну й дактилоскопічну 
реєстрацію, а також словесний портрет. Поступово експертні кабінети 
обладнуються фотохімічними лабораторіями, вони опікуються 
розплідниками собак-шукачів. 

У 1932 р. експертно-криміналістичним підрозділам міліції України на 
законодавчому рівні надається право проведення науково-технічних 
експертиз. 

В умовах Другої світової війни на території України основне 
навантаження експертно-криміналістичної діяльності покладено на 
науково-технічні підрозділи, що продовжували виконувати свої функції, 
незважаючи на передислокацію частини з них.  

У повоєнні роки в науково-технічних підрозділах отримують свій 
розвиток лабораторії криміналістичної експертизи, балістичної 
експертизи, фізико-хімічні лабораторії; формуються картотеки та колекції 
(криміналістичні обліки) слідів пальців рук, куль, гільз, підроблених монет 
та ін.; удосконалюється техніко-криміналістичне забезпечення розкриття 
злочинів, як правило, власними розробками; поглиблюються окремі 
експертні дослідження – портретні, одорологічні. У 1964 р. створено 
хімічну лабораторію з дослідження харчових і продовольчих продуктів 
(м. Харків). Лише у 1970 р. в СРСР створено 24 таких лабораторій, які 
перейняли напрацьований досвід харківських експертів. З 1993 р. у 
вітчизняну експертну практику вперше упроваджено метод молекулярно-
генетичної ідентифікації (Експертно-криміналістичне управління МВС, 
Н. М. Дяченко), з 1994 р. – в усіх областях України запроваджуються 
лабораторії фоноскопічних експертиз, а з 1995 р. – створюються 
вибухотехнічні служби, що забезпечували слідчі дії, пов’язані з вибухами 
або їх загрозою, та проводили вибухотехнічні експертизи. 

Організаційно-управлінська структура проведення судових експертиз 
експертно-криміналістичною службою МВС удосконалювалася: у 1998 р. 
створено Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр (ДНДЕКЦ), у 2000 р. – Експертну службу МВС України, куди 
увійшли ДНДЕКЦ, НДЕКЦ при ГУ МВС в Криму, м. Києві, Київській обл., 
Управліннях в обл., м. Севастополі і на транспорті. Відповідно до 
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постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 Експертна 
служба увійшла до складу МВС та відокремлена від Національної поліції. 

Розвиток судово-медичної експертизи в Україні пов’язаний зі 
створенням і реформуванням Харківського інституту судової медицини; 
Київського, Одеського, Харківського кабінетів науково-судової 
експертизи, що досліджували біологічні об’єкти (у перші роки діяльності 
проводили судово-медичні експертизи); відділу медичної експертизи при 
Народному комісаріаті охорони здоров’я (1919 р., керівник – 
К. П. Сулима), Головної судово-медичної інспектури (1923 р., керівник – 
М. С. Бокаріус), бюро судово-медичної експертизи (1951 р.). Це визначило 
особливості вітчизняного поступу судової експертизи в експертних 
закладах системи охорони здоров’я.  

Під час національної революції уряд гетьмана П. Скоропадського 
приділяв значну увагу розвитку судово-медичних досліджень. 
Організацією судово-медичної експертизи в державі опікувалась Судово-
медична рада, створена при Міністерстві народного здоров’я та 
державного опікування. Цим започатковано зосередження судової 
медицини саме в одному профільному відомстві, що формувало державну 
політику у сфері охорони здоров’я. 

Розвиток судово-медичної експертизи нерозривно пов’язаний з 
діяльністю кафедр судової медицини в Київському, Львівському, 
Одеському і Харківському університетах та інших вітчизняних закладах 
вищої освіти. Кафедри судової медицини були базою для практичної 
судово-медичної діяльності, викладачі надавали допомогу судово-
медичним експертам, консультували працівників слідства, прокуратури та 
суду.  

Ґенеза судово-медичної експертизи виявилась у сучасному проведенні 
експертиз в Головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ, бюро 
судово-медичної експертизи обласних управлінь охорони здоров’я та 
районних (міжрайонних) відділеннях. Судово-психіатричні експертизи 
проводяться в Науково-дослідному інституті психіатрії та регіональних 
медичних закладах відповідного профілю. 

Починаючи з 1991 р., активно розвивається судова експертиза в 
спеціалізованих установах Служби безпеки України та Державної 
прикордонної служби, забезпечується їх взаємодія і координація. 
Експертні підрозділи СБУ удосконалюють криміналістичні дослідження, 
передусім, експертизи спеціальних технічних засобів негласного 
одержання інформації, інженерно-технічні, економічні, товарознавчі 
експертизи. Ці підрозділи сформовані відповідно до регіональних і 
зональних органів СБУ та представлені головною установою – 
Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та 
судових експертиз.  

Відповідно до основного напряму діяльності експертні заклади 
Державної прикордонної служби України постійно розвивають такий вид 
експертних досліджень як експертиза паспортних документів, що 
використовуються під час перетинання державного кордону. Ця експертна 
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служба представлена Головним експертно-криміналістичним центром та 
його підрозділами. Експертні установи Міністерства оборони України 
проходять етап реформування. 

Отже, розвиток судової експертизи пов’язаний з потребами судової 
практики в удосконаленні засобів і методів встановлення істини під час 
розслідування різних правопорушень. Починаючи з часів Київської Русі, 
приймалася низка нормативних документів з окремих напрямів 
використання спеціальних знань при здійсненні правосуддя, видавалися 
наукові видання, створювалися експертні установи, що безпосередньо 
проводили дослідження речових доказів у юридичних процесах.  

Вітчизняні фахівці своїми ґрунтовними науковими виданнями, 
просвітницькою діяльністю і практичною роботою в криміналістичних 
установах зробили значний внесок у зародження, виникнення, становлення та 
розвиток судової експертизи як в Україні, так і за її межами.  
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Анотація. Розглядаються проблеми щодо встановлення під час 

кримінального провадження про злочини неповнолітніх відомостей про особу 
неповнолітнього підозрюваного, стан здоров’я та рівень розвитку, інших 
соціально-психологічні риси особи. Визначається роль комплексної психолого-
психіатричної і психологічної експертиз у вирішення цього завдання. 
Наголошується на позитивних новелах кримінального процесуального 
законодавства України щодо можливості призначення судових експертиз, зокрема 
й щодо неповнолітніх, за клопотанням сторони захисту. 

Ключові слова: судова експертиза, кримінальне провадження щодо 
неповнолітніх, психіатрична експертиза, психологічна експертиза, комплексна 
психолого-психіатрична експертиза. 
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Annotation. Тhe problems of establishing during the criminal proceedings about 
juvenile crimes the identity of the suspect’s minor, the state of health and level of 
development, and other social and psychological traits of the person are considered. The 
role of complex psychological-psychiatric and psychological expertise in solving this 
problem is determined. Emphasizes on the positive novelties of the criminal procedural 
legislation of Ukraine on the possibility of the appointment of judicial expertise, 
including juveniles, at the request of the defense party. 

Key words: forensic expertise, juvenile criminal proceedings, psychiatric expertise, 
psychological expertise, comprehensive psychological and psychiatric expertise. 

 
Аннотация. Рассматриваются проблемы установления в уголовном 

производстве по преступлениям несовершеннолетних сведений о личности 
несовершеннолетнего подозреваемого, состояние здоровья и уровень развития, 
других социально-психологических характеристик подростков. Определена роль 
комплексной психолого-психиатрической и психологической экспертиз в решении 
этого вопроса. Акцентировано на положительных новеллах уголовного 
процессуального законодательства Украины предоставивших возможность 
назначения судебных экспертиз, в том числе и в отношении несовершеннолетних, 
по ходатайству стороны защиты. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, уголовное производство в отношении 
несовершеннолетних, психиатрическая экспертиза, психологическая экспертиза, 
комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

 
Відповідно до завдання кримінального провадження із захисту особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, 
аналіз правозастосовчої практики свідчить про те, що у діяльності 
правоохоронних органів і в юридичній науці невиправдано мало уваги 
приділяється захисту прав неповнолітнього обвинуваченого. Останнім 
часом втричі зросла кількість протиправних дій, вчинених 
неповнолітніми. Особливо небезпечним є те, що спостерігається тенденція 
зростання кількості кримінальних правопорушень, вчинених особами до 
18 років. На жаль, відзначаємо відсутність чітко визначеного правового 
статусу та механізму реалізації наданих їм прав у кримінальному 
процесуальному законодавстві. 

При проведенні досудового розслідування і судового розгляду 
кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх однією з важливих 
слідчих (розшукових) дій є судові експертизи. 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 (ст. 1 
Закону України «Про судову експертизу») [1]. 

Обставини, які мають значення для кримінального провадження, 
потребують доказування та з’ясування за допомогою спеціальних знань, 
встановлюються експертом, шляхом проведення ним досліджень та 
надання за їх результатами висновків. 

Згідно з ч. 1 ст. 101 КПК України висновок експерта – це докладний 
опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами 
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висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка 
залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення 
експертизи. Висновок експерта є процесуальним джерелом доказів. 

Найхарактернішими судовими експертизами у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів неповнолітніх є ті, що пов’язані зі 
встановленням віку, психічного та психологічного стану підлітка, рівня 
його розвитку. Зокрема, це психіатричні, психологічні, судово-медичні та 
комплексні експертизи. Наприклад, судово-психіатрична експертиза 
призначається для встановлення і перевірки психічних аномалій у 
неповнолітнього. Приводом до призначення такої експертизи є ознаки 
відхилень у поведінці, які виявилися у способі вчинення злочину: садизмі, 
жорстокості тощо. Висновок експерта в таких випадках має значення не 
тільки при вирішенні питання про притягнення неповнолітнього до 
кримінальної відповідальності, а й для прийняття найбільш ефективних 
методико-педагогічних заходів, які необхідні для його виправлення. 

Проведення психологічної і комплексної психолого-психіатричної 
експертизи та відповідні висновки експертів мають важливе значення для 
вирішення питання про притягнення неповнолітнього до кримінальної 
відповідальності і обранні примусового заходу виховного характеру.  

Відповідно до ст. 486 КПК України, у разі необхідності для вирішення 
питання про наявність у неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого психічного захворювання чи затримки психічного 
розвитку та його здатності повністю або частково усвідомлювати значення 
своїх дій і керувати ними в конкретній ситуації призначається комплексна 
психолого-психіатрична експертиза. А для з’ясування рівня розвитку, 
інших соціально-психологічних рис особи неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого, які необхідно враховувати при 
призначенні покарання і обранні заходу виховного характеру, може бути 
призначена психологічна експертиза. 

Об’єктом дослідження комплексної психолого-психіатричної 
експертизи є психіка осіб, для яких характерна межова нервово-психічна 
патологія (інфантилізм, психопатія, схильність до суїциду та ін.). 
Приводами для цієї експертизи може бути наявна у слідчого інформація 
про: малолітній вік (свідоцтво про народження), низький рівень 
інтелектуального розвитку (характеристика з місця навчання) та ін.  

Проведення комплексних психолого-психіатричних і психологічних 
експертиз дозволяє під час досудового розслідування визначити чи 
відповідає вік неповнолітнього (за його документами) віку, необхідного 
для притягнення неповнолітнього до кримінальної відповідальності чи 
застосування примусових заходів виховного характеру. У разі, якщо вік 
неповнолітнього, встановлений судовою експертизою, є недостатнім для 
притягнення до кримінальної відповідальності, але відповідає віку, з якого 
можливе застосування примусових заходів виховного характеру, то мають 
бути застосовані саме ці заходи. 

Якщо в матеріалах кримінального провадження є документи про 
перебування неповнолітньої особи на обліку в психо-неврологічних 
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установах Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ), призначається 
психіатрична експертиза (амбулаторно). Якщо ж немає відомостей, що 
неповнолітня особа, яка притягується до кримінальної відповідальності, 
стоїть на обліку у лікаря-психіатра, слідчі, як правило, не призначають 
психіатричні, психологічні експертизи для встановлення рівня їх 
розумового розвитку та вирішення інших питань.  

При цьому слідчі відмовляють стороні захисту й у призначенні 
вищезазначених експертиз, у кращому випадку рекомендуючи адвокату 
звернутися з відповідним клопотанням до судді під час судового розгляду. 
Але сторона захисту може це зробити лише за згодою свого клієнта або 
його законних представників. Враховуючи адвокатську практику, почасти, 
батьки неповнолітньої особи відмовляються від проведення 
психіатричних і/або психологічних експертиз, оскільки можливість 
зазначення експертом, що їх дитина має відставання у розвитку, для них – 
небажана інформація.  

Нині комплексні психолого-психіатричні експертизи стосовно 
неповнолітніх, які не перебувають на обліках в психо-неврологічних 
установах МОЗ, призначаються лише в разі вчинення ними особливо 
тяжкого злочину, пов’язаного із застосуванням насильства або за 
наявності медичних показників. По іншим видам кримінальних 
правопорушень сторона обвинувачення обмежується збиранням показань 
свідків та/або зізнання у вчиненні правопорушення самої неповнолітньої 
особи.  

Водночас, законодавець чітко визначає, що під час досудового 
розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, 
вчинених неповнолітніми, крім обставин, передбачених ст. 91 КПК 
України, також з’ясовуються: повні і всебічні відомості про особу 
неповнолітнього: його вік (число, місяць, рік народження), стан здоров’я 
та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необхідно 
враховувати при індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу 
виховного характеру (п. 1 ч. 1 ст. 485 КПК України). 

Відповідно, такі дані про особу неповнолітнього як вік, має бути 
підтверджений долученими до справи копіями свідоцтва, актового запису 
про народження, ID–карти; інші соціально-психологічні риси – 
темперамент, інтереси, ціннісні орієнтації, соціальна характеристика 
(взаємовідносини в сім’ї та колективі, ставлення до праці, навчання, участь 
у суспільному житті тощо) мають відображатися у процесуальних 
документах, у тому числі висновках психологічних експертиз. За наявності 
даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з 
психічною хворобою, призначають судові експертизи, під час проведення 
яких встановлюється, чи могла неповнолітня особа повністю 
усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі керувати ними.  

При сумніві в тому, чи достатній психічний розвиток неповнолітнього 
для того, щоб нести кримінальну відповідальність за вчинене, або за 
наявності даних, що свідчать про відставання в психічному розвитку, не 
пов’язаному з психічним розладом, суд та органи досудового слідства 
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зобов’язані встановити, чи міг неповнолітній повною мірою 
усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій чи 
бездіяльності або керувати ними. 

Згідно з п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 
травня 2006 р. № 2 «Про практику розгляду судами справ про застосування 
примусових заходів виховного характеру», судам рекомендовано у 
кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: «Якщо є підстави 
вважати, що неповнолітній за своїм інтелектуальним розвитком не досяг 
віку (14, 16 або 18 років), який відповідає даним свідоцтва про народження 
чи іншого документа, необхідно призначити комплексну психолого-
психіатрично-педагогічну експертизу, за допомогою якої це можна 
підтвердити або спростувати. У разі підтвердження висновком експертизи 
наявності у неповнолітнього розумової чи психічної відсталості (не 
повʼязаної із психічним розладом) такого ступеня, за якого він за 
розвитком не відповідає віку, про який свідчать документи про 
народження, суд має поставити на розгляд питання щодо визнання 
неповнолітнього таким, що не досяг віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність та можливе застосування примусових 
заходів виховного характеру» [2]. 

Але реалії в розслідуванні кримінальних проваджень такі, що для 
встановлення фактичного рівня розвитку неповнолітньої особи експертизи 
не призначаються. Для з’ясування стану здоров’я та рівня розвитку 
підлітка у матеріали кримінального провадження приєднуються копія 
свідоцтва про народження або ID–карти. Слідчий також перевіряє чи 
перебуває неповнолітня особа на психіатричних обліках, направляючи 
відповідні запити, а також отримує довідку з характеристикою дитини з 
місця навчання. 

У разі написання клопотання захисником про проведення комплексної 
психолого-психіатричної експертизи щодо неповнолітнього підзахисного 
слідчий, як правило, виносить постанову про відмову в задоволенні 
клопотання, апелюючи на повторне подання такого клопотання при 
судовому розгляді справи. Натомість сторона обвинувачення надає 
перевагу проведенню психіатричних експертиз щодо неповнолітніх 
підозрюваних, якщо для цього є медичні показання. При чому спочатку 
призначається амбулаторна психіатрична експертиза, а за її результатами 
може бути призначена стаціонарна психіатрична експертиза.  

Останні зміни до КПК України в аспекті призначення судових 
експертиз, надали можливість сторонам кримінального провадження 
прямо звертатись до експертної установи, експерта або експертів для 
проведення експертизи, якщо для зʼясування обставин, які мають значення 
для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (ст. 242 КПК 
України) [3]. Тобто сторона захисту отримала право на самостійне 
залучення експерта для проведення експертизи без звернення до слідчого 
судді. 

Отже, судові експертизи відіграють важливу роль у процесі 
доказування по кримінальним провадженням щодо неповнолітніх. Дієвим 
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засобом встановлення рівня розвитку підлітка, його відповідності 
біографічним даним, вчинення злочину у стані осудності, здатності 
усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, є комплексна 
психолого-психіатрична і психологічна експертизи. Останні законодавчі 
зміни в аспекті призначення судових експертиз сприяють проведенню 
комплексних психолого-психіатричних і психологічних експертиз за 
клопотанням сторони захисту. 
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ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ И ИНДИКАТОРОВ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 
Анотація. на підставі узагальнення експертної практики з трасологічного 

дослідження пломбувальних пристроїв та індикаторів магнітного поля, які 
встановлюються на побутові прилади обліку (лічильники електроенергії, води, 
газу, тощо) наведені проблемні питання з якими стикаються експерти-трасологи 
при дослідженні пломбувальних пристроїв та індикаторів магнітного поля. 

Ключові слова: пломбувальні пристрої, пломби, індикатори магнітного поля, 
трасологічні дослідження.  
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Annotation. based on the generalization of expert practice in tracological study of 
sealing devices and magnetic field indicators, which are installed on household metering 
devices (electricity, water, gas, etc.), the problematic issues encountered by expert 
tracologists in the study of sealing devices and sealing devices. 

Key words: sealing devices, seal, indicator of magnetic field, trasologic access. 
 
Аннотация. на основании обобщения экспертной практики по 

трасологического исследования пломбировочных устройств и индикаторов 
магнитного поля, которые устанавливаются на бытовые приборы учета (счетчики 
электроэнергии, воды, газа и т.д.) приведены проблемные вопросы, с которыми 
сталкиваются эксперты-трасологи при исследовании пломбировочных устройств и 
индикаторов магнитного поля. 

Ключевые слова: пломбировочные устройства, пломбы, индикаторы 
магнитного поля, трассологические исследования. 

 
Поняття судової експертиз є процесуальним, й вона є самостійною 

формою отримання нових і перевірки наявних доказів. Суть судової 
експертизи полягає у встановленні фактичних даних за результатами 
проведеного експертом дослідження. Тобто, судова експертиза, є однією з 
форм використання спеціальних знань, у тому числі, науково-технічних 
досягнень в кримінальному, цивільному та арбітражному процесі. 

Серед нинішнього різномаїття судово-експертних спеціальностей 
однією зі старіших та поважніших, по праву є судово-трасологічна 
експертиза, серед об’єктів дослідження якої, зокрема, виступають такі 
пристрої контролю доступу, як пломби та запірно-пломбувальні пристрої.  

За останні десятиріччя серед великої кількості судових експертиз, 
однією з часто призначаємих у справах, пов’язаних з контрабандою, 
крадіжками, розкрадання та іншими справами, які вчиняються з 
застосуванням технічних засобів, є експертиза пломбувальних пристроїв 
(сигнальних пристроїв) нового, покоління. Злочинці використовують 
різноманітні форми порушень, у тому числі різні способи підробок, 
розкриття і повторного навішування пломбувальних пристроїв. Ще Є.І. 
Зуев у свій час висловився про необхідність дослідження свинцевих і 
пластикових пломб, від своєчасного проведення якого нерідко залежить 
успіх розкриття й розслідування крадіжок й розкрадань вантажів з 
рухомого залізничного транспорту або складів.  

Історія виникнення пломб та пломбувальних пристроїв виходить з 
далекої давнини. При цьому, як видно з практики та історичних 
досліджень, найбільш розповсюдженими матеріалами, які 
використовувались для опломбування та опечатування були сургуч, 
мастика та свинцеві пломби. Ще у середньовіччі, у древній Візантії, для 
опломбування товарів митниками використовувались саме свинцеві 
пломби, на які наносились відбитки гербів міст та іменні позначення 
купців, що дозволяло контролювати отримання митних зборів (держмита).  

Подекуди подібна система пломбування дійшла до наших часів 
практично без змін і має один великий мінус, – здебільшого замінити, або 
підробити подібні пломби буває досить легко. Впродовж останніх 
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десятиріч були розроблені пристрої нового типу – сучасні номерні пломби. 
Можливості нових технологій, нових розробок та нових пристроїв 
пломбування останнім часом пішли досить далеко, так, що часто буває 
дуже складно розібратися в них.  

Сучасні пломбувальні матеріали дозволяють, як обмежити доступ до 
матеріальних цінностей, так і своєчасно встановити факт відкривання, або 
порушення умов збереження та транспортування. Сфера використання 
сучасних номерних пломбувальних пристроїв практично не має обмежень 
– це опломбування залізничних, морських та авіаконтейнерів, автомобілів 
та інших транспортних засобів, торгівельних і складських приміщень, 
сумок інкасаторів, грошових та поштових мішків, офісних дверей, 
персональних комп’ютерів та оргтехніки і т.п.  

У відповідності до існуючих міжнародних стандартів ISO/PAS 
(зокрема ISO/PAS 17712) відкрити та повторно навісити подібні пломби, 
не залишивши слідів, що видні, не має можливості. Наявність на 
пломбувальних пристроях індивідуальних номерів, що не повторюються 
повинна виключати можливість підміни пломб, а також дозволяє 
деталізувати облік вантажу або товару, реєструвати пломбування у 
товарно-транспортній накладній, вести комп’ютерний облік товарів, і, 
відповідно, регулювати відносини з постачальниками та клієнтами при 
виникненні конфліктних ситуацій 

Сучасні пломбувальні пристрої досить розповсюджені та доступні за 
своєю ціною для всіх, хто бажає зберегти свої надбання та вантажі під час 
їх транспортування. Їх грамотне використання – у сукупності з вже 
існуючими засобами – значно підвищує безпеку та дозволяє не тільки 
зекономити, а й заробити за рахунок збереження вантажів та інших 
цінностей.  

Однією з найбільш розповсюджених сфер використання 
пломбувальних пристроїв наразі є сфера використання пломб, які 
встановлюються на лічильні механізми, такі, як лічильники води, 
електроенергії, газові та лічильники дизельного палива. При опломбуванні 
даних лічильних механізмів здебільшого використовуються навісні 
пломби різних конструкцій (свинцеві обжимні, пломби-наліпки, якірні, 
роторні, стрічкові та т.і.). На більшість лічильників встановлюється 
декілька пломб: 1) пломби виробника лічильника, які можуть бути навіть 
мастичні: 2) Держстандарта – це здебільшого обжимні пломби (свинцеві 
або пластикові); та 3) пломби постачальників послуг (кампаній 
постачальників електроенергії, води, газу або палива, тощо), які 
розрізняються і за конструктивними особливостями й за їх виробниками. 

В процесі проведення досліджень експерти нерідко стикаються із 
проблемами, які пов’язані з тим, що за останні роки з’явилася велика 
кількість нових видів засобів контролю доступу, котрі розрізнюються як 
за конструктивними ознаками, так і за способами їх навішування. Велика 
кількість слідів, що виникає на вказаних пломбах при їх 
несанкціонованому відкриванні, досі не мають однозначної 
криміналістичної оцінки, що іноді приводить до протилежних висновків 
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при оцінці одних і тих же ознак, виявлених на пломбах. Найбільш 
доцільним у таких випадках було б використання експертом науково 
обґрунтованих довідників інформації про сліди, що можуть та повинні 
залишатися на поверхнях пломб тої чи іншої конструкції, і які були 
виявлені та визначені експериментальним шляхом, при проведені 
експертних експериментів із натурними зразками конкретних 
пломбувальних пристроїв для визначення характеристик слідів, 
притаманних тому чи іншому способу відкривання та перенавішування 
конкретного типу пломб. Нажаль, наразі не існує подібної довідкової бази 
й при проведенні експертизи пломбувальних пристроїв спеціаліст може 
розраховувати тільки на свій експертний досвід.  

Також, окремо необхідно наголосити, що при проведенні подібних 
експертних досліджень спеціаліст, який їх виконує повинен більш 
ретельно та комплексно оцінювати сліди, що виявляються на 
пломбувальних пристроях. З обов’язковим визначенням механізму їх 
утворення та визначенням того, чи могли сліди, що виявлені на об’єкті 
утворитися тоді, коли вказана пломба знаходилась у закритому стані (була 
навішена на об’єкт опломбування). А на підставі встановленого механізму 
утворення пошкоджень – визначити, чи призвели дані маніпулювання до 
дійсного відкривання та перенавішування пломбувального пристрою. 
Оскільки, виходячи із експертної практики останнього часу, на вирішення 
експерта нерідко ставиться питання на кшталт: «Чи є на наданій пломбі 
сліди стороннього втручання?», й при цьому, надається об’єкт на якому 
дійсно можуть бути такі сліди, але вони за своїми характеристиками 
(місцями знаходження, формами, виглядом та механізмами утворення) є 
такими, що свідчать про дії, які не могли призвести до розкриття 
пломбувального пристрою. 

Додатковими факторами, які ускладнюють експертне дослідження 
пломбувальних пристроїв є те, що за останнє десятиріччя в обігу з’явилася 
велика кількість нових видів пломб й ЗПП, та те, що значна кількість 
пломбувальних пристроїв часто не витримує критики з точки зору 
експертів-криміналістів, як за їх запобіжними властивостями, так і за 
наявністю та інтенсивністю слідів, які повинні утворюватися на них при 
несанкціонованому відкриванні. Деякі ж з існуючих на ринку 
пломбувальних пристроїв мають такі конструктивні вади, завдяки яким 
сліди несанкціонованого відкривання та повторного навішування 
нівелюються, або іноді можуть бути зовсім відсутніми, що робить подібні 
пломбувальні пристрої найбільш складними для експертного дослідження.  

Як відомо, судово-експертне (криміналістичне) дослідження 
пломбувальних пристроїв в цілому ґрунтується на загальній методиці 
трасологічної експертизи. З огляду на це, окремо слід відмітити проблеми, 
які виникають при дослідженні індикаторів магнітного поля (пломб-
наліпок), які встановлюються на побутові лічильники, для визначення та 
запобігання магнітного впливу на механізми лічильників. Основною з 
проблем, яка виникає при дослідженні вказаних індикаторів магнітного 
поля є те, що трасологічними методами можна встановити лише фізичні 
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пошкодження подібних індикаторів, такі, як: надриви, відклеювання, 
переклеювання, пошкодження або заміна капсул із магнітною суспензією, 
або підміна магнітної суспензії у капсулах на іншу речовину. У випадках 
же, коли ставиться питання, про те, якою була сила магнітного поля, яке 
впливало на досліджуваний лічильний механізм й викликало деформацію 
(спрацювання) магнітної суспензії у капсулі, необхідно залучати експертів 
з іншої спеціальності (наприклад – з електротехнічних досліджень), 
оскільки дослідження впливу електромагнітних полів знаходиться поза 
межами трасологічних методів досліджень. Однак, саме це питання 
нерідко стає каменем спотикання при проведенні експертних досліджень 
індикаторів магнітного поля, що у свій час негативно впливає на їх якість 
та швидкість виконання. У зв’язку із зазначеним, дане питання потребує 
найскорішого вирішення у відповідності до існуючих кваліфікаційних 
вимог до експертних спеціальностей, та методик й методів, які 
використовуються при проведенні даних досліджень. 

Знання нових видів сигнальних пристроїв, способів їх виробництва, 
способів їх підробки і кримінального відкривання, методів виявлення цих 
дій, безсумнівно, відіграє позитивну роль, як у підвищенні якості 
проведених експертиз, так і в розкритті й розслідуванні кримінальних та 
розгляді цивільних справ. З іншого боку попередження злочинів охоплює 
сукупність найрізноманітніших, тісно взаємопов’язаних профілактичних 
заходів, серед яких важливу роль відіграють теоретичні питання 
криміналістичного дослідження-сигнальних пристроїв нового покоління. 
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Анотація. У статті на підставі аналізу сучасного стану роботи слідчо-
оперативних груп на місці події та поводження із речовими доказами біологічного 
походження досліджуються питання правового та технічного характеру відповідно 
до чинного законодавства. Звертається увага, що успішна робота прокурорів та 
слідчих з розкриття злочинів взагалі, та зокрема на місці події із речовими 
доказами біологічного походження залежить не тільки від їхньої майстерності, а і 
від сучасного правового забезпечення та техніко-криміналістичного оснащення, а 
саме взаємодії із відповідними спеціалістами та криміналістичними 
лабораторіями. 

Ключові слова: взаємодія, слідчий, прокурор, процесуальний керівник, 
спеціаліст, експерт, об’єкти біологічного походження. 

 
Annotation. The article is based on an analysis of the current state of work  

investigative task forces at the scene and handling evidence of biological origin 
legal and technical issues are investigated in accordance with applicable law. Attention 
is drawn, that the successful work of prosecutors and investigators in solving crimes at 
all and separately at the scene with material evidence of biological origin depends not 
only on their professionalism as well as from modern legal support and forensic 
equipment, namely, interactions with relevant specialists and forensic laboratories. 
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Аннотация. В статье на основании анализа современного состояния работы 
следственно-оперативных групп на месте происшествия и обращения с 
вещественными доказательствами биологического происхождения исследуются 
вопросы правового и технического характера в соответствии с действующим 
законодательством. Обращается внимание, что успешная работа прокуроров и 
следователей по раскрытию преступлений вообще и отдельно на месте 
происшествия с вещественными доказательствами биологического 
происхождения зависит не только от их профессионализма, а и от современного 
правового обеспечения и технико-криминалистического оснащения, а именно 
взаимодействия с соответствующими специалистами и криминалистическими 
лабораториями. 

Ключевые слова: взаимодействие, следователь, прокурор, процессуальный 
руководитель, специалист, эксперт, объекты биологического происхождения. 

 
Аналіз наукових розробок свідчить, що питання взаємодії слідчого з 

експертом в різні часи досліджували такі вчені, як Ю. І. Азаров, 
Л. Ю. Ароцкер, Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, В. Г. Гончаренко, 
М. В. Костицький, В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, М. В. 
Салтевський, М. Я. Сегай, Н. М. Ярмиш та інші.  

Аналіз слідчої практики та показників статистичної звітності свідчать, 
що кількість виявлених кримінальних правопорушень поступово 
зменшується. Так, загальна кількість усіх зареєстрованих кримінальних 
правопорушень склала у 2015 році – 565182, у 2016 році – 592604, у 2017 
році – 523911, у 2018 році – 483133 а лише за січень–серпень 2019 року – 
334594 [1].  

Зрозуміло, що таке становище не може задовольнити а ні 
добропорядних громадян а ні керівництво країни. Отже, працівники 
правоохоронних органів потребують постійного та цілеспрямованого 
підвищення рівня своєї майстерності, вмінням застосовувати спеціальні 
знання і новітні науково-технічні засоби та методики роботи із речовими 
доказами. Саме тому, одним з найважливіших питань, що постає в процесі 
розслідування є взаємодія слідчого та прокурора з працівниками 
експертних підрозділів. 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 3 Кримінального 
процесуального кодексу України (далі – КПК України), слідчий – 
службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що 
здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу 
державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-
виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу 
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, 
уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, 
здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.  

Згідно пункту 15 частини 1 статті 3 КПК України, прокурор – особа, 
яка обіймає посаду, передбачену статтею 17 Закону України «Про 
прокуратуру», та діє у межах своїх повноважень.  

Стаття 69 КПК України наголошує, що експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими 
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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.  

Окремі питання взаємодії вказаних суб’єктів визначено в Інструкції з 
організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами 
та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним 
правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 7 липня 2017 року № 575 
(надалі – Інструкція). Відповідно до пункту 3 частини 5 розділу ІХ 
Інструкції (Особливості організації взаємодії при розслідуванні 
кримінальних правопорушень, учинених проти життя, здоров’я, статевої 
свободи та статевої недоторканості особи) начальник слідчого управління 
Головного управління Національної поліції України організовує 
взаємодію слідчих та співробітників Експертної служби Міністерства 
внутрішніх справ України при виявленні, вилученні, зберіганні та 
своєчасному і кваліфікованому призначенні судових експертиз за 
вилученими в ході досудового розслідування слідами, у тому числі 
біологічного походження, та їх перевірку за криміналістичними обліками 
Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України [2]. 

Порядок залучення слідчих працівників органів досудового 
розслідування поліції та працівників Експертної служби Міністерства 
внутрішніх справ України як спеціалістів на початковому етапі досудового 
розслідування передбачено Інструкцією про порядок залучення 
працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної 
служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі 
в проведенні огляду місця події від 03 листопада 2015 року № 1339 [3]. 

На початковому етапі досудового розслідування слідчо-оперативна група 
разом із процесуальним керівником зобов’язана застосовувати всі можливі 
техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи для виявлення та 
вилучення речових доказів, особливо при розслідуванні особливо тяжких 
злочинів проти життя чи здоров’я особи. Найвагомішими доказами в даному 
випадку є сліди біологічного походження як злочинця так і потерпілого та 
інших учасників події, тобто сліди що ідентифікують особу.  

Як свідчить слідча практика однією з актуальних проблем є сушка 
речових доказів, а саме об’єктів одягу, та інших предметів зі слідами речовин 
біологічного походження (кров, слина, сперма, інші виділення), що може 
тривати від декількох годин до кількох діб, в залежності від об’єму речовини 
біологічного походження на об’єкті. У разі порушення умов зберігання 
вказаних об’єктів, може призвести до руйнування біологічних слідів, що в 
подальшому унеможливлює проведення судово-медичних експертиз та 
призводить до наслідків недопустимості доказів, які стосуються особи 
підозрюваного, як це визначено главою 4 КПК України.  

Вказані об’єкти є беззаперечними доказами (при подальшому 
позитивному проведенні експертиз), що дозволяють ідентифікувати особу. 
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Не маючи спеціальних знань, прокурору, слідчому вкрай важко 
самостійно правильно провести вилучення вказаних слідів та в 
подальшому звернутися з усім переліком компетентних питань про 
проведення експертизи.  

Розділом ІІІ Інструкції про порядок залучення працівників органів 
досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства 
внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду 
місця події від 03 листопада 2015 року № 1339 передбачено залучення 
спеціалізованої пересувної лабораторії Експертної служби МВС до участі 
у проведенні огляду місця події у кримінальному провадженні за 
письмовим (як виняток за усним з подальшим оформленням у письмовій 
формі) клопотанням керівника органу досудового розслідування або 
особи, що виконує його обов’язки, у разі виникнення об’єктивних 
обставин, пов’язаних зі вчиненням: вбивства або умисного тяжкого 
тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого із 
застосуванням вогнепальної зброї; розбійного нападу із застосуванням 
вогнепальної зброї з постраждалими особами; зґвалтування 
неповнолітньої чи неповнолітнього, малолітньої чи малолітнього або таке, 
що спричинило особливо тяжкі наслідки; дорожньо-транспортної 
пригоди, під час якої загинуло двоє і більше осіб або госпіталізовано до 
медичних закладів п’ятеро і більше осіб; пожежі, під час якої загинуло 
двоє і більше осіб або госпіталізовано до медичних закладів п’ятеро і 
більше осіб; вибуху, загрози вибуху або виявлення саморобних вибухових 
пристроїв [3]. 

Вважаємо за доцільне передбачити окремим розділом до вказаної 
«Інструкції № 1339» вилучення речових доказів зі слідами біологічного 
походження відповідними спеціалістами (з числа працівників Експертної 
служби МВС) з подальшим негайним направленням вказаних речей до 
судово-медичної установи для їх сушки та проведення відповідних 
досліджень на підставі вмотивованого рішення органу досудового 
розслідування (суду), що в свою чергу унеможливлювало б в подальшому 
псування (втрати) властивостей біологічних слідів. На нашу думку 
запропоноване сприятиме процесу розслідування взагалі і зокрема 
виявленню, вилученню, збереженню та дослідженню біологічних слідів 
злочину. А також викоренить практику сушки речових доказів у 
службових кабінетах або інших непристосованих приміщеннях, що інколи 
призводить до втрати (псування) речових доказів біологічного 
походження (особливо в літній період). 
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Анотація. У статті розглянуті питання стосовно судово-технічного 
дослідження документів нового покоління, що посвідчують особу. Викладене у 
даній статті може слугувати основою для створення і вдосконалення методики 
дослідження документів нового покоління з метою підвищення ефективності 
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Annotation. The article discusses the forensic investigation of a new generation of 
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increase the efficiency of forensic research of documents. 
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documents, elements of documents protection, electronic database of the new generation 
documents collections. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы судебно-технического 

исследования документов нового поколения, удостоверяющих личность. 
Изложенное в данной статье может служить основой для создания и 
усовершенствования методики исследования документов нового поколения в 
целях повышения эффективности решения заданий судебно-технического 
исследования документов. 
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данных коллекций документов нового поколения. 

 
Розвиток сучасних інформаційних технологій в Україні сприяє появі у 

багатьох сферах діяльності науково-дослідних установ судових експертиз 
різноманітних технічних засобів, впровадження яких корінним чином 
змінює уявлення про вплив сучасної техніки на експертну діяльність. 
Науково-дослідні установи активно проваджують у свою роботу новітні 
технології з метою всебічного вдосконалення своєї діяльності. У цій галузі 
уже напрацьований достатній досвід щодо їх використання.  

Наразі виникають завдання щодо використання новітніх технологій в 
науково-дослідних установах – з’ясування, як співпрацюють новітні 
технології з основними експертними завданнями. 

Аналіз практики призначення і проведення судових експертиз показав, що 
при розкритті і розслідуванні злочинів часто виникає необхідність у проведенні 
криміналістичних досліджень документів, що посвідчують особу. 

Виявлення підробки документів шляхом криміналістичного їх 
дослідження має важливе значення при розслідуванні злочинів. Існує 
декілька рівнів контролю достовірності, а саме: візуальний та сенсорний 
контроль, що здійснюється без застосування спеціальних приладів; 
технічне дослідження передбачає використання приладів: збільшувальної 
лупи, мікроскопу; високотехнологічні дослідження передбачають, крім 
спеціального обладнання, наприклад, відеоспектрального компаратора, 
досить високий рівень компетентності і підготовки експерта. 

Професійне дослідження, незалежно від того, чи використовується 
візуальний або із застосуванням відповідного обладнання способи 
дослідження на відповідність документа певній формі (зразку), передбачає 
високу професійну підготовку експерта. 

Експертне дослідження документів передбачає набір спеціального 
сучасного спеціального обладнання разом з професійною компетентністю 
експерта та відповідним інформаційним забезпеченням. 

Сучасний рівень розвитку високих технологій дозволяє створювати 
новітні засоби захисту документів, що посвідчують особу, таких як 
паспортно-візові документи, пластикові ідентифікаційні картки та інші 
документи. 

Необхідність розробки і введення нових засобів захисту вказаної 
категорії документів обумовлена, насамперед, необхідністю контролю за 
міждержавним переміщенням осіб та обліком осіб, які знаходяться у 
розшуку або займаються злочинною діяльністю. 

Введення паспортно-візових документів нового покоління забезпечує 
спрощення процедури контролю при перетині державного кордону країни 
і паритетність умов в’їзду іноземців в нашу країну, а також наших 
громадян – до інших країн. 

З метою забезпечення захисту від підробки такі документи повинні 
містити ряд елементів та методів захисту, належним чином об’єднаних у 
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самому документі [1]. Найкращий захист забезпечується на основі набору 
різних способів друку, матеріалів, поєднання різних видів захисту 
документів. Поєднання властивостей матеріалу та нових технологій друку 
відкрили можливості для створення документів нового покоління і 
ефективної боротьби з фальсифікаторами. 

Виготовлення документів нового покоління потребує застосування 
комбінації способів друку, як традиційних, так і сучасних: офсетного, 
високого, глибокого, цифрового, способів лазерного гравіювання, лазерної 
перфорації. 

Крім традиційних засобів захисту, виконаних на папері і пов’язаних зі 
спеціальними технологіями виготовлення паперу і нанесенням зображень 
поліграфічним способом, сучасні засоби захисту можуть бути виконані із 
застосуванням високотехнологічної лазерної техніки на спеціальному 
пластиковому матеріалі, призначеному виключно для персоналізації 
документів. Для повного контролю проходження і видачі документів, 
захисту від нелегального випуску і обороту документів, які посвідчують 
особу, також використовують сучасні технології і криптографічні способи 
захисту інформації . 

Найбільш прогресивним способом захисту документів, що 
посвідчують особу, є лазерна персоналізація, електронна персоналізація, 
лазерна перфорація, біометрія, голографія, мікрочіпи. Наявність у 
документах нового покоління, що посвідчують особу, сукупних 
спеціальних засобів захисту від підробки ускладнює або навіть 
унеможливлює несанкціоноване виготовлення документів та внесення до 
них будь-яких змін [2]. 

Застосування нових технологій потребує розробки нової методики 
дослідження паспортів, посвідчень водія та інших документів, що 
посвідчують особу, оскільки, окрім фотознімків, є цифрові зображення, 
нанесені на полімерний матеріал за допомогою лазерного гравіювання, 
лазерної перфорації, принтерів і замінити ці зображення шляхом класичної 
переклейки неможливо. 

Наявність документів, виконаних за новітніми технологіями, потребує 
вивчення способу їх виготовлення, встановлення захисних властивостей, 
способів їх підробки. 

Технічне дослідження документів нового покоління, що посвідчують 
особу, є складним комплексним дослідженням, що передбачає 
використання різних методів, методик та новітніх технологій. 

При визначенні загальних принципів і правил роботи з документами, 
що посвідчують особу, експерт керується основними положеннями, які 
відносяться, насамперед, до попереднього їх вивчення, визначення 
послідовного застосування методів. Методи дослідження документів у 
кожному окремому випадку визначає сам експерт. Таке рішення він 
приймає після ознайомлення з фабулою справи. 

При дослідженні документів, що посвідчують особу, 
використовується обладнання фірми «Regula», із системою отримання і 
обробки зображень «Video Scope», а також відеоспектральний компаратор 
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FOSTER+FREEMAN «VSC 8000», що являють собою програмні продукти, 
які дозволяють виводити на екран відеозображення документів, проводити 
порівняння, здійснювати їх обробку та архівацію. Дослідження 
проводяться у комплексі: встановлення способів друку, властивостей 
паперу, барвної речовини, наявності та розміщення засобів захисту. 
Можливе проведення порівняльного дослідження із зразками відповідних 
документів.  

Відеоспектральний компаратор FOSTER+FREEMAN «VSC 8000» 
допомагає експертам судово-експертних установ впроваджувати новітні 
технології досліджень в експертну практику. 

Продукція FOSTER+FREEMAN – високотехнологічна новітня 
система для технічного дослідження документів. Відеоспектральний 
компаратор є багатофункціональною цифровою системою експертного 
рівня для дослідження документів нового покоління та їх захисних ознак 
(властивостей), включаючи паспорти, посвідчення особи, візи, банкноти 
та інші документи, які містять елементи захисту від підробки. Являючи 
собою одну із новітніх систем перевірки документів, апарат 
FOSTER+FREEMAN споряджений кольоровою камерою з високою 
роздільною здатністю, широким вибором фільтрів та набором джерел 
освітлення в діапазоні від ультрафіолетового до інфрачервоного 
випромінювань. 

Завдяки використанню високої роздільної здатності, 
багатодіапазонного освітлення і спеціалізованого програмного 
забезпечення, відеоспектральний компаратор дає можливість експерту 
віалізувати як стандартні, так і розширені захисні ознаки документів, 
включаючи голограми, мікродрук, флуоресцентне УФ чорнило, невидимі 
зображення, біометричні дані. 

Система звіряння захисних ознак дає можливість проводити 
дослідження автентичності посвідчень особи, використовуючи сенсорну 
систему управління процесом. Це дає можливість експерту досить швидко 
проводити дослідження різних аспектів якості друку і проводити 
перевірку на наявність або відсутність захисних елементів у 
досліджуваному документі. 

Крім того, маємо можливість провести ще декілька видів досліджень, 
ініційованих за допомогою сенсорного екрану. Сюди входять 
відображення зображень з електронного чіпа поруч з фотознімком із 
паспорта; відображення невидимої персональної інформації, вбудованої у 
фотознімок, зчитування штрих-кодів. 

У випадку, якщо на обладнанні встановлена референтна база даних, 
отримані зображення документів можливо порівнювати з еталонними 
зображеннями з бази даних. 

Поява нових елементів захисту документів вимагає розробку нового 
комплексу методів їх дослідження і відповідну модернізацію методик [3]. 

З метою якісного вирішення експертних завдань при дослідженні 
документів нового покоління, що посвідчують особу, необхідно 
адаптувати сучасні технічні засоби під конкретне завдання, ознайомитись 
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з технологією виготовлення документів нового покоління з елементами 
високотехнологічного захисту і внести в існуючі методики відповідні 
доповнення.  

Аналіз практики використання новітніх технологій у Київському 
науково-дослідному інституті судових експертиз показав, що в інституті 
досягнутий високий рівень загальної комп’ютеризації, створено велику 
електронну базу даних колекцій документів нового покоління, що 
посвідчують особу, яка постійно поповнюється. 
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Анотація. Аналізується зміст поняття «судово-експертна діяльність», 
обгрунтовується розуміння її як процесуальної діяльності фізичної особи – 
судового експерта, діючого з метою складання висновку експерта, який є доказом 
у справі. Визначаються 3 групи судових експертів – експерти, які працюють та не 
працюють в державних спеціалізованих експертних установах та фахівці в галузі 
науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо, проаналізований їх процесуальний 
статус та надаються пропозиції щодо вдосконалення законодавства з судової 
експертизи в зв’язку із європейським вектором розвитку держави. 

Ключові слова: судово-експертна діяльність, судовий експерт 
 
Annotation. The content of the concept of “forensic expert activity” is analyzed, its 

meaning is substantiated as the procedural activity of an individual – a forensic expert, 
acting to draw up an expert opinion, which is evidence in the case. There are 3 groups of 
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forensic experts who work and do not work in state specialized expert institutions and 
specialists in the field of science, technology, art, craft, and others are identified, their 
procedural status is analyzed and proposals are made for improving the legislation in the 
field of forensic examination in connection with the European development vector state.  

Key words: forensic expert activity, forensic expert. 
 
Аннотация. Анализируется содержание понятия «судебно-экспертная 

деятельность», обосновывается ее смысл как процессуальной деятельности 
физического лица – судебного эксперта, действующего с целью составления 
заключения эксперта, которое является доказательством по делу. Определены 3 
группы судебных экспертов, которые работают и не работают в государственных 
специализированных экспертных учреждениях и специалисты в сфере науки, 
техники, искусства, ремесла и других, проанализирован их процессуальный статус 
и даются предложения по совершенствованию законодательства в области 
судебной экспертизы в связи с европейским вектором развития государства.  

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт. 
 
1. В минулому всі питання, пов’язані із залученням в судочинстві 

спеціальних знань у формі експертизи, розкривались двома видами 
діяльності різних суб’єктів, які оформлювались поняттями – «призначення 
експертизи» та «проведення експертизи». Призначення експертизи – це 
організаційна діяльність владного органу (дізнання, слідчого, прокурора 
чи суду) із залучення експерта. Проведення – це, перш за все, діяльність 
експерта з виконання дорученої йому експертизи та діяльність керівника 
судово-експертної установи із забезпечення цього провадження [1, с.53-
57, 62-69]. Поняття судово-експертної діяльності виникло пізніше у 
зв’язку із розробкою загальної теорії судової експертизи та прийняттям 
спеціальних законів про державне регулювання судової експертизи в 
країнах бувшого СРСР (Україні, РФ, Казахстані та Азербайджані). Її 
концепцію, на наш погляд, найбільш чітко сформулював академік Сегай 
М.Я. – «судебно-экспертная деятельность в качестве объекта познания 
судебной экспертологии может быть определена как деятельность 
государства, юридических и физических лиц по обеспечению правосудия 
независимой, объективной и квалифицированной экспертизой, 
осуществляемой профессиональными (аттестованными) судебными 
экспертами» [2, с 27]. За цим тлумаченням серед суб’єктів судово-
експертної діяльності виділяють дві групи: одна – це особи, які приймають 
владно-вольові рішення про призначення експертизи (суд, слідчий, 
прокурор), друга – це особи та організації, яким доручають проведення 
експертиз (судові експерти, що безпосередньо здійснюють експертизи, та 
судово-експертні установи, які організують та забезпечують це 
виробництво) [3, с.169-170]. Ці думки реалізовані і у діючому 
спеціальному законі України «Про судову експертизу». Так, в першій 
(1994 року) редакції в ст.7 під назвою «Організація судово-експертної 
діяльності» сповіщається, що цю діяльність виконують «державні 
спеціалізовані установи та відомчі служби…може здійснюватись на 
підприємницьких засадах на підставі спеціального дозволу (ліцензії) а 
також громадянами за разовим договором». Розвиток аналізованих думок 
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зафіксований в наступній (2004 року) редакції ст.7 під зміненою назвою 
«Суб’єкти судово-експертної діяльності» – «…здійснюють державні 
спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками 
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань 
у порядку та на умовах, визначених цим Законом…». Розширено 
трактується поняття судово-експертної діяльності і в певних зразках 
законотворчості. Так за проектом Закону України «Про судову експертизу 
та самоврядування судових експертів» №8223 від 03.04.2018 року, крім 
проведення судової експертизи, в нього включають інші супутні види 
діяльності [4]: «1. Проведення судової експертизи; 2.Проведення наукових 
досліджень та узагальнень у галузі судової експертизи (планування, 
проведення, апробація наукових робіт та впровадження їх результатів в 
експертну практику); 3. Науково-методичне та інформаційне 
забезпечення; 4.Організаційно-управлінське забезпечення; 5.Добір, 
професійну підготовку та процедури надання, підвищення та позбавлення 
кваліфікації судових експертів». 

Таке розширене поняття суб’єктів судово-експертної діяльності 
уявляється, на наш погляд, невірним, оскільки вуалює дійсних виконавців 
судових експертиз. Нами поділяється думка Т.В.Авер’янової про те, що: 
«ни суд, ни другие участники процесса не могут быть субъектами 
экспертного исследования…названные субъекты своим решением только 
обусловливают производство экспертизы…субъектом всякого 
исследования, в том числе, экспертного, выступает только 
непосредственный исполнитель, который это исследование осуществляет 
– судебный эксперт» [5, с.203].  

2.Із буквального тлумачення поняття «судово-експертна діяльність» 
виходить, що це є діяльність експертів в сфері судочинства. У «Великому 
тлумачному словнику сучасної української мови» в поняття діяльність 
вкладається наступний зміст – «застосування своєї праці до чого-
небудь//праця, дії людей у якій-небудь галузі» [6, с.306]. Тобто, за цим 
тлумаченням проглядається чинник саме своєї праці в певній галузі з 
певною метою. Це дозволяє стверджувати, що під поняттям судово-
експертної діяльності слід розуміти діяльність судового експерта як 
фізичної особи при проведенні експертних досліджень в різних видах 
судочинства, із метою створення висновку судової експертизи, який є 
доказом у справі. Жодні суб’єкти, які здійснюють навчання (стажування), 
консультування та інформаційну підтримку, наукові дослідження, 
атестацію, керують ним по службовій лінії або доручають проведення 
експертизи не можуть вважатися експертами в певних справах, оскільки їх 
діяльність в кожному названому вище випадку має іншу мету і тому аж 
ніяк не може бути об’єднана в понятті судово-експертна діяльність. Але, 
якщо вони володіють певними спеціальними знаннями та навичками, не 
мають конфлікту інтересів, їх можна залучати в якості судових експертів з 
конкретних справ, але в цій якості мета їх діяльності вже буде іншою. 

В літературі ведуться розмови про допущення проведення судової 
експертизи від імені юридичної особи, процесуальної легалізації 
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колективної відповідальності за зроблені в експертизі висновки [4, с.203-
204]. Тоді експерт, як фізична особа, виступав би на рівних правах із 
судово-експертною установою – юридичною особою і це могло би підняти 
змагальність в рішенні питань, які потребують спеціальних експертних 
знань, але ця пропозиція протирічить канонам вітчизняного 
законодавства.  

За клопотанням сторони судового провадження, потерпілого або за 
ініціативи суду експерт може бути викликаний до суду для роз’яснення 
виконаного ним висновку, а по відношенню до юридичної особи (установи 
чи відомчої служби) така процедура не прописана, не передбачено 
попередження юридичних осіб за ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу 
України про відповідальність за надання заздалегідь неправдивого 
висновку чи відмову від виконання обов’язків судового експерта, вона не 
може бути приведена до присяги.  

Діюче процесуальне законодавство регламентує певні організаційні 
дії керівника експертної установи, які мають комунікативний характер. 
Так, в разі призначення експертизи до експертної установи, керівник такої 
установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам 
(ст.108 ЦПК України, ст.103 ГПК України, ст.106 КАС України). 
Акцентується увага на дії керівника саме державної експертної установи у 
випадку роз’яснення прав та обов’язків експерта та приведення його до 
присяги під час призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації 
судового експерта (ст.225 ЦПК України, ст.207 КАС України). В 
спеціальному Законі України «Про судову експертизу» згідно ст.23 
передбачається право керівника державної спеціалізованої установи у 
необхідних випадках за згодою органу або особи, що призначили судову 
експертизу, включати до складу експертних комісій провідних фахівців 
інших держав. За кримінально-процесуальним законодавством України 
функції керівника експертної установи не регламентуються. Є окрема 
проблема вдосконалення спеціального Закону України «Про судову 
експертизу» чи підзаконних актів, бо жодна відповідальність керівника за 
неправильне чи упереджене здійснення його функцій не передбачена. Але 
з боку керівника установи, в контексті зробленого нами тлумачення, не 
виникає ознак судово-експертної діяльності, бо ця особа не трансформує 
свої дії у безпосереднє дослідження, обрання методичного шляху 
вирішення поставлених перед експертом питань та складання висновків, 
за які передбачається особиста відповідальність.  

3.Діюче законодавство передбачає 3 групи експертів, які власне і 
здійснюють судово-експертну діяльність: 1 група – державні судові 
експерти (експерти, які працюють в державних спеціалізованих 
експертних установах); 2 група – приватні судові експерти (експерти, які 
не працюють в державних спеціалізованих установах); 3 група – фахівці з 
широкого кола спеціальних знань в науці, техніці, мистецтві, ремеслі 
тощо. Перші дві групи експертів, окрім володіння спеціальними знаннями, 
повинні мати додатковий дозвіл від держави (свідоцтво на право 
проведення експертиз за певною спеціальністю), який підтверджується 
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кожні 5 років (для державних експертів), кожні 3 роки (для приватних 
експертів). Друга та третя група експертів мають обмежені повноваження 
у здійсненні судово-експертної діяльності в порівнянні із першою групою 
експертів, що аж ніяк не сприяє забезпеченню принципу змагальності, як 
основної рушійної сили в досягненні істини у справі. Зокрема, за даними 
додатків 6,7 до Положення про ЕКК та атестацію судових експертів, 
затвердженого наказом Мінюсту України 03.03.2015 року №301/5 (в 
редакції змін до цього наказу від 10.01.19 року №82/5) приватні експерти 
допускаються до виконання тільки 40% від переліку тарифікованих 
експертиз, які дозволені державним експертам.  

В останні роки законодавство про судову експертизу дещо 
видозмінилось в бік європейських цінностей. В жовтні 2019 року 
відновлена новела (започаткована у 2012 році при прийнятті нового КПК 
України) щодо самостійного залучення судового експерта стороною 
захисту (ст.243 КПК України). В ЦПК, ГПК та КАС України змінами від 
грудня 2018 року вирівняно повноваження атестованих експертів та 
фахівців, а саме, що залучатися для виконання експертиз на рівних із 
атестованими експертами 1-2 груп можуть вже і фахівці – «у висновку 
експерта повинно бути зазначено…за наявністю, свідоцтво про 
присвоєння кваліфікації судового експерта» (п.6 ст.102 ЦПК, п.6 ст.98 
ГПК, п.6.ст.101 КАС України). 

Вважаємо, що подальше вдосконалення законодавства про судову 
експертизу повинно йти в напрямку надання рівних повноважень групам 
суб’єктів судової експертизи при призначенні судових експертиз. Треба 
повертатись до формули – експертом може бути будь-яка особа, яка 
володіє спеціальними знаннями та навичками в галузі науки, техніки, 
мистецтва, ремесла, тощо, в компетентності якої впевнився суд, прокурор, 
слідчий. 
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