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Вітальне слово 
 

Наука здатна розширити межі кожної держави,  
не звужуючи межі сусідів, і збільшити добробут 

 кожного народу, нічого не забираючи в інших.  
У. Черчілль 

 
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції  України вітає учасників ІІІ 

щорічної міжнародно-практичної  конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та 

кримінального процесу»! 

Тематика конференції є надзвичайно актуальною, а тому викликає підвищений інтерес представників усіх гілок 

влади, громадськості, науковців, практиків, фахових юристів, судових експертів та фахівців різних галузей знань. 

Сьогодні країна переживає особливо складний період. Глобальні реформи судової влади, правоохоронних органів, 

перетворення в законодавстві у судово-експертній сфері, впровадження цифрових технологій, активно 

розширюються онлайн можливості розслідування кримінальних правопорушень, учинених у сферах IT-технологій, 

державного сектору, кібербезпеки, організованими злочинними угрупованнями з міжрегіональними і 

транскордонними зв’язками. 

Створені нові моделі експертного забезпечення правосуддя в Україні, діяльність судово-експертних установ 

потребує глибокого науково-практичного переосмислення, комплексного дослідження актуальних проблем у 

галузі теорії судової експертизи та криміналістики.  

Саме тому зараз, як ніколи, актуальними є наукові дискусії, які відбуваються в ході науково-практичних 

конференцій. 

Наукові дискусії відкривають нові шляхи і підходи до вирішення завдань, що постали перед теорією судової 

експертизи, криміналістики, кримінальним процесом, стануть підґрунтям подальшого розвитку науки й практики 

експертного забезпечення правосуддя. 

Географія учасників конференції свідчить про значний інтерес до проблем теорії судової експертизи, 

експертного забезпечення правосуддя, криміналістики, кримінального процесу наукової спільноти експертів-

практиків,так КНДІСЕ зібрало більше 25 учасників з різних країн, а сам; Грецької Республіки, Сполученого 

Королівства Великої і Північної Ірландії, Італійської Республіки, Королівства Іспанії, Словацької Республіки, 

Республіки Польща, Швейцарської Конфедерації, Держави Ізраїль, Латвійської Республіки, Республіки Вірменії, 

Республіки Молдова, Азербайджанської Республіки, Королівства Нідерландів, Республіки Хорватії, Сполучених 

Штатів Америки, Австрії, Республіки Узбекистан, Республіки Білорусь, тощо. 

У Збірнику матеріалів конференції висвітлені організаційно-методичні питання теорії і практики судової 

експертизи, кримінально-методичні питання теорії і практики судової експертизи, криміналістики і кримінального 

процесу, теоретико-прикладні проблеми криміналістичної, інженерно-технічної, економічної, товарознавчої, 

мистецтвознавчої, інтелектуальної власності, психологічної, судово-медичної, молекулярно-генетичної, військової, 

екологічної експертиз тощо. 

Серед матеріалів, опублікованих у збірнику, можна виділити низку доповідей, в порядку дискусійного 

обговорення автори яких висловили думку, що відрізняється від сталих і загальноприйнятих у теорії судової 

експертизи, криміналістиці і в експертній практиці методологічних підходів.  

Участь у конференції дозволить об’єднати широке коло науковців і практиків та надасть поштовх подальшому 

розвитку та дослідженню теоретичних, науково-практичних проблем судово-експертної діяльності. 

Бажаємо учасникам конференції плідних і конструктивних дискусій! 
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ФОРМАЛІЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ПОЧЕРКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ 

 
FORMALISED HANDWRITING ANALYSIS AS A PSYCHOMETRIC ASSESSMENT INSTRUMENT 

 
ФОРМАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПОЧЕРКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

 
Формалізований аналіз почерку може бути корисним додатковим інструментом для психологічної експертизи. Вона має ряд 

переваг і відрізняється від історично відомої та науково суперечливої графології об’єктивністю, прозорістю та підтвердженням. 
У статті наведено кілька практичних прикладів на базі програмної системи HSDetect для аналізу почерку. 

Ключові слова: аналіз почерку, психологія почерку, формалізація, комп’ютерний аналіз, валідація, експертиза. 
 
Formalised handwriting analysis can be a useful supplementary instrument for a psychological expertise. It has several advantages 

and differ from historically known and scientifically controversial graphology through objectivity, transparency and validation. The 
article presents several practical examples based on HSDetect software system for handwriting analysis. 

Key words: handwriting analysis, handwriting psychology, formalisation, computer-aided analysis, validation, expertise. 
 
Формализованный анализ почерка может быть полезным дополнительным инструментом психологической экспертизы. Он 

имеет несколько преимуществ и отличается от исторически известной и противоречивой с научной точки зрения графологии 
объективностью, прозрачностью и достоверностью. В статье представлены несколько практических примеров на базе 
программного комплекса HSDetect для анализа почерка. 

Ключевые слова: анализ почерка, психология почерка, формализация, компьютерный анализ, валидация, экспертиза. 
 
In the expert practise, they use different psychometric methods to evaluate the psychological qualities of persons 

involved in forensic, legal, or criminal investigation. Psychological examination in these fields especially requires 

methodological tools that are objective and reliable, because the responsibility of an expert is very high. The objects of 

psychological examination may be criminals, suspects, witnesses, family members, investigates, detectives, prosecutors, 

lowers, experts etc. Generally, legal and criminal psychological assessment uses the same methods and instruments as other 

application fields of psychology. However, it has strong specifics. First, often an explicit involvement of the person under 

investigation or expertise is not possible: the person is simply not available or refuses to participate in the testing. Secondly, 

the information by a person under investigation is not credible – the person would just manipulate his answers.  

That is why alternative or additional methods, which could enhance the level of objectivity and credibility, are very 

important. One of such instruments is handwriting psychology. The method have certain advantages: 

– It provides a wide coverage of personal characteristics.  

– It is based on a more objective external-image and not self-image of a person.  

– It excludes social desirability, which is one of the major problems of psychometric instruments, especially 

questionnaire-based tests.  

– A tested person cannot prepare himself and thus to influence the results. 

– Handwriting is a natural activity and a tested person does not have additional psychological stress, providing his 

handwriting sample. Moreover, experts can use already existing handwritten documents. 

– Handwriting psychology is language independent (for European languages) and does not require country adaptation. 

However, traditional graphology, a historical representor of handwriting psychology, lacks of profound scientific 

background and sufficient validation. Although it did have a long path of successful experiences by assessment, it does not 

satisfy the actual requirements to a valid psychometric method. Graphology lacks of systematisation and objectivity: every 

graphologist works according to the method of his school (French, German, Italian, Spanish, or American), and these 

methods differ from each other. His work is not transparent. The manual and intuition-based procedure makes the result 
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very dependent on the expert. Besides, the typical outcome is a plain text, which depends mostly upon the ability of the 

expert to compile such texts; it is the subject for an ambiguous interpretation. 

 Handwriting psychology allows solving of the problems of traditional graphology at the same time keeping its positive 

experience, where it is appropriate. Developed methods of formalised handwriting analysis and computer-based tools, in 

our case HSDetect system [1, 2], demonstrate promising validation results [3, 4]. The formalization includes: 

– Formal and unambiguous definition of handwriting signs (characteristics of handwriting). 

– Quantitative presentation of all handwriting signs. 

– Quantitative evaluation of personality traits. 

– Mathematical modelling of the trait value as a function of the evaluated handwriting sign levels. 

Both handwriting signs and personality traits are presented on the continuous scale from 0 to 1. Every trait is modelled 

as function of many handwriting signs by means of so-called graphometric functions. This function includes up to several 

dozens handwriting signs, which are additionally weighted by their influence on the trait. 

Below we show several examples, relevant to a psychological expertise. 

Example 1. Evaluation of aggressiveness 

Aggressiveness is expressed in conscious or unconscious aspiration of a person to cause to someone or something harm, 

to destroy or to damage. It can be without any harmful actions or passive-aggressive behaviour and as well with verbal and 

physical aggression that inflict violence. Aggressiveness is relatively stable readiness for aggressive actions in various 

situations, and should be understood as a personality trait. 

As an illustration, the handwriting samples of seven famous American criminals (CL- Charles Luciano, JH John 

Hinckley, CM Charles Manson, CB Clyde Barrow, JD John Dillinger, JG John Gotti, JV Joseph Valachi), whose 

aggressivity was obvious, were analysed [5]. The HSDetect model of aggressiveness includes 31 handwriting signs for 

aggressiveness, like angular connections, strong pressure, long in-stroke, elongated letter-form, smaller middle zone of 

letters etc. The evaluated level of aggressiveness was compared to several hundred handwriting samples out of HSDetect 

database, which served as a control group. The results are shown in fig. 1, where the blue line denotes the average value 

and the red one – the upper boundary of the 95% confidence interval. The aggressiveness of “test persons” is definitely 

much higher than with “normal people”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example 2. Investigation of a suicide 

By a suicide investigation the major questions are, whether the person committed it voluntary or he/she was pushed to 

do that. Whether it was a real suicide or disguised murder? Here handwriting analysis as an additional method could help to 

detect some circumstances and psychological specifics of the suicide victim. 

Two handwriting samples of a female suicide victim from Armenia are presented in fig. 2. According to the major 

investigation version, the woman, who lived in a small village, could not cope with a small money debt and suffered from 



sense of shame. The left sample was written three months before the suicide, the right one – several hours before. From 

psychological analysis [6] it could be concluded, that the woman possessed typical traits – possible indicators of a suicide, 

like self-esteem, independence, purposefulness, honesty and directness, emotional instability, isolation, depression, 

nervousness. Moreover, some of them have developed in the last months. In this case, handwriting analysis has confirmed 

the conclusions of the investigation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Handwriting samples of suicide victim 
 
Example 3. Markers of Alzheimer’s disease in handwriting 

Alzheimer’s is the most common form of dementia. It can influence the decision-making by a person or make him/her 

more helpless and susceptible to manipulation. That is why it could be important to know the status of a person not only 

from the medical point of view. That relates to criminal investigations or, for instance, insurance cases. Handwriting is a 

complex process that includes fine motor skills, cognitive and linguistic activity. It is sensitive to the changes of the 

person’s medical condition, including Alzheimer’s disease. That is why some characteristics of it could serve as statistically 

validated markers of the disease. Most of known researchers and proposed tests cover either just linguistic aspects of 

writing or obvious deterioration signs of fine motoric. Together with neurologists, we developed a complex test AD-HS, 

which includes 36 handwriting characteristics and 3 linguistic ones. The resulting Z-factor changes from 0 (none of 

markers is present) to 1 (all markers are present). It reflects the relation of number of markers present in a handwriting 

sample to the total number of characteristics (39). A pilot study included 16 subjects (probands). By all of them 

Alzheimer’s disease or at least cognitive impairment had been diagnosed. The Z-factor level of them is shown in fig. 3 with 

blue colour, the red dashed line shows the average level out of the HSDetect database (control group). All subjects have 

higher values and this difference is statistically significant.  

Moreover, every subject besides the current handwriting sample provided old ones, made 10-20 years ago. Thus, the 

development of handwriting could be analysed. The number of deteriorated handwriting characteristics changes from 5 to 

15 with average of 9.9, which shows that the development of the disease was clear visible in the handwriting. 



 

Additionally 26 handwriting samples of prominent personalities with diagnosed Alzheimer’s were analysed. The time 

of the samples was not always known, so it was not clear, in what health status they had been written. In any case, by 

24 persons Z-factor was higher than average value.  

Handwriting analysis can be an efficient complementary instrument for psychological assessment. Optimally it should 

be applied as a part of a complex expertise that includes as well other methods and procedures. Nobody would base his 

conclusions only on handwriting analysis. However, there are certain cases, when other instruments simply do not work, 

cannot be used, or too unreliable. In any case, the procedures of handwriting analysis for an individual trait or a 

psychological construct must be thoroughly validated. First, we must consider in particular the extremely intensive process 

of changing of handwriting habits with the digitalization of life. Here new approaches of artificial intelligence could be 

especially useful. Secondly, additional evaluations are needed to build a distinguished normalising database across different 

ages, educations, languages and ethnises. 
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ISSUES OF THE FORGER IN A FREE HAND SIMULATION OF A TESTAMENT’S SIGNATURE 
 

ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРИ ИМИТАЦИИ ПОДПИСИ ЗАВЕЩАНИЯ ВРУЧНУЮ 
 
У цій статті описуються різні механізми, задіяні у створенні змодельованих підписів (підробок), та визначаються 

індикатори цих механізмів. Імітація листа – це спроба скопіювати або імітувати написання іншого листа, як це робиться під час 
звичайного підроблення підпису. Фальсифікатор може використовувати низку методів для створення підпису, який може 
здатися непрофесіоналам справжнім. 

Ключові слова: заповіт, підпис, підробка, психологічний ефект, імітація від руки, імітація, динамічні характеристики. 
 
This paper describes the various mechanics involved in creating simulated signatures (forgeries) and identifies indicators of these 

mechanics. A simulated writing is one in which the attempt is made to copy or imitate the writing of another as is done in ordinary 
signature forgery. A number of methods are available for a forger to use in the construction of a signature that may appear to the 
laypersons as genuine. 

Key words: testament, signature, forger, psychological effect, free hand simulation, imitation, dynamic features 
 
В этой статье описываются различные механизмы, задействованные в создании смоделированных подписей (подделок), 

и определяются индикаторы этих механизмов. Имитация письма – это попытка скопировать или имитировать написание 
другого письма, как это делается при обычной подделке подписи. Фальсификатор может использовать ряд методов для 
создания подписи, которая может показаться непрофессионалам подлинной. 

Ключевые слова: завещание, подпись, подделка, психологический эффект, имитация от руки, имитация, динамические 
характеристики. 

 
1. Introduction 

Imitation or simulation of testaments is a very common case in Forensic Document Examination. It can refer to various 

kinds of documents, which regard the reproduction of writing, numerals or signatures, according to the nature of the 

forgery in relation to the historical particularities of the case. There are different techniques applied in order to produce a 

forged document, even digital ones. The expert is called to investigate by taking into consideration not only the 

comparative material at his disposal but even the special characteristics connected to the individual graphic variation of the 

testator [3], his clinical status in the suspected period or even the graphic personality and skill of the suspected person, if 

any. 

2. Free hand simulation of a testament: issues and effects 

The perpetrator in free hand simulation [1] follows necessarily three steps in the practical organization of his 

attempt [4]: Elimination, Adoption and Application (ElAdApp model). Although these stages are generally followed in 

every case of simulation, in the present article we will focus on testaments. 

In the first stage of Elimination (El), the forger, in order to accomplish the forgery, has to suppress his own natural 

habits in handwriting, his own graphic automatism. Since the suppression is made by the primary cortex of the brain, this is 

a difficult task, because the subcommands to individual muscles are generally unconscious. In the second stage of 

Adoption (Ad), the forger tries to simulate the signature or handwriting of another person: guided by the form of the 

signature or writing of the person to imitate, he makes an effort to use appropriate sequences of muscle contractions, to 

generate traces morphologically similar to the authentic. To simulate successfully the genuine handwriting or signature, the 

forger has to modify his handwriting motor programs by adopting new ones, so as to arrive to the accurate morphological 

reproduction of the genuine handwriting or signature. Subsequently, he must execute the correct sequence of contracting 

muscles required to reproduce the authentic model. In the third and last stage, the Application (App), the forger tries to put 

together and in action the above stages by applying contemporaneously all the dynamical functions in which every stage 

refers to. Apart from using the appropriate muscle contractions, he also has to apply the same parameters of contractions 

while designing the morphology of the forged specimens. In this ElAdApp model applied consciously or unconsciously by 

the forger, apart from the mental, anatomical and kinesiological adjustments and processes, which usually presuppose long 

practice in order to achieve a more or less successful result, there are even psychological factors that interfere before the 

final graphic product on the forged document.  



The first stage of Elimination demands an intense control of the hand by the brain, which is diametrically opposite to 

the spontaneous and natural graphic automation as a result of the unconscious neurological function of the Central Nervous 

System, including the brain. That means that in case of forgery the whole procedure of writing movements should become 

conscious and the intentional control of the final graphic product should be continuous. The brain should 

contemporaneously elaborate the three above stages (ElAdApp) in the whole length of the testament. Is it possible to apply 

this dynamic control without being defective? 

According to Sollange Pellat [2] the writer, authentic or not, during the tracing of the graphic strokes is necessarily 

changing the degree of intensity of his conscious involvement in the procedure. There are points of major attention and 

points of relaxation, in which the automation becomes the generator of the movement. Analogically, even the forger passes 

through the same fluctuations, but he has to give priority to his intense and conscious control of the strokes. In the case of 

the testament, because of the length (compared to simple signature) of the text, it is not always possible for him to remain 

alert during the reproduction of the whole document. The more the forger writes, the more his graphic automation returns 

in action and this is inevitably the reason of incompatibilities between different points of the text. Discrepancies regarding 

the expression of his graphic skill, the distribution of the graphic pressure, the alteration between flexible strokes and fake 

graphic tremor, usually become indications of lack of graphic spontaneity and, in the same time, indices of spurious 

handwriting. The appearance of fake connections between the traces of the same letter or consecutive letters could be 

subsequent effects, which are more easily identified in the microscopic exam of the original document. These problematic 

phenomena become more intense and more frequent after some rows of text, since the forger, aware of the problems of the 

elimination stage pays much more attention at the beginning. The length of the text becomes the enemy of the successful 

imitation, which unconsciously affects more and more the forger by decreasing gradually his intentional control of the 

gesture, till the point of the signature, which is usually positioned on the end of the text. 

An authentic signature is usually characterized by a combination of individual elements regarding not only the 

morphological aspects of the signature’s model, but even internal qualitative aspects in the sequence of strokes which form 

the letters and the connections between them. Although imitating a signature might seem easier since it is a simple 

specimen and not an extended text, in practice it is often more difficult to imitate. Psychologically, forgers are keener on 

imitating signatures [4], even in multiple occasions, rather than testaments and for this reason they often fail. When they 

imitate a testament, the effort made to arrive at the end of the text where they should form the signature, makes their 

psychological condition more difficult. An eventual failure in the imitation of the signature means that they will have to 

retry everything from the beginning and this notion provokes anxiety and increases their psychological and neuromuscular 

tension. Consequently, their response and choices could be different, but they are mainly focused on tracing or continuing 

free hand simulation [6]. In some cases, they use the method of tracing although the text of the testament is written by free 

hand simulation. In cases where they continue free hand imitation, they prefer the segmentation of the signature’s 

morphological elements, which means that they break the authentic model into minor pieces of separate graphic 

movements, more than the ones of the authentic specimen. Hence, they end up making fake connections in order to conceal 

the fragmentation and give the fake impression of automatic graphic continuity. Nevertheless, this issue derives from the 

undeniable fact of the increased graphic automation of the signature [5]. 

3. Case studies 

In the following two cases, we examine the usual different choices of forgers.  

3.1. First case 

In the first case, the forger tries to imitate the signature. This case is really particular because, although the forger 

imitates the handwriting of his father in his testament, he practically tries to imitate the signature of his brother who has the 

same name and surname to the father.  



 

Fig. 1. The signature of the suspected testament X and the comparative specimen A. 

Although the morphological reconstruction of the signature is quite successful, there are several points where fake 

connections and hesitations are diagnosed. 

1 2 3  

4  

 5 6 7  

Fig. 2. Points of problematic reproduction of the simulated specimen with points of fake connections (photo n. 4 in 4 
different colors, photo n. 2,7→previous, next trace). 

 

3.2 Second case 

In this case the forger, although he accomplished the reproduction of the text, he used the tracing method in order to 

achieve the simulation of the signature. He traced by pencil an authentic specimen and then he used the pen to overwrite the 

traces. Finally, he tried to erase the pencil traces. 

 

 

Fig. 3. The signature of the suspected testament X. 



4. Conclusion 

The imitation of testaments is very common in practice. In this case the forger has to reproduce as accurately as possible 

the authentic handwriting, which includes as well numbers and the signature. The main purpose of the forger consists of his 

effort to achieve the morphological similarity of the forged handwriting to the genuine morphemes, in order to persuade 

about their authenticity. The signature of the forged testament remains one of the most difficult elements to imitate. The 

fact that it is located in the end of the text usually provokes an intense anxiety to the forger, which may result in failure. 

Consequently, he chooses different strategic techniques, which are not always well aimed.  
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ВАКУУМНА КАМЕРА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ОРГАНІЧНИХ 
З'ЄДНАНЬ У ГАЗОВІЙ ФАЗІ 

 
VACUUM CHAMBER FOR REVEALING FINGERPRINTS 

WITH THE USE OF ORGANIC COMPOUNDS 
IN THE GAS PHASE 

 
ВАКУУМНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 
 

У статті наведено результати досліджень методу сенсибілізації відбитків пальців безпосередньо з газової фази. Виявлення 
відбитків пальців на поверхнях, що абсорбують, вимагає спеціальних методів виявлення, істотним аспектом яких є необхідність 
доставки реагенту до місця знаходження відповідного компонента слідоутворюючої речовини. На практиці протягом багатьох 
років для цієї мети використовувалися різні типи розчинів, такі як DFO, нінгідрин та 1,2-індандіон. В рамках цього дослідження 
було проведено дослідження з виявлення відбитків пальців на поверхнях абсорбуючих з використанням геніпіну в умовах 
зниженого тиску і для порівняння з рідкою фазою. Ґрунтуючись на результатах проведених тестів та отриманих результатів, 
слід констатувати, що метод вакуумної сублімації геніпіну може бути успішно використаний для виявлення відбитків пальців 
на поверхнях, що абсорбують. Виявлені сліди видно як за білого світла, і при флуоресцентному освітленні. Ефективність 
методу сенсибілізації відбитків пальців у газовій фазі продемонстрована щодо таких речовин, як нінгідрин та геніпін. 

Ключові слова: ДФО, нінгідрин, геніпін, амінокислоти, абсорбуючі поверхні, сублімація, відбитки пальців, вакуумна 
камера. 

 
The article presents the results of studies on the method of sensibilizing fingerprints directly fromthe gaseous phase. The detection of 

fingerprints on absorbtive surfaces requires specific revealing methods, whose essential aspect is the need to deliver reagent to the place 
of occurrence of the corresponding component of trace forming substance. In practice, for many years, various types of solutions have 
been used for this purpose, such as DFO, ninhydrin and 1,2-indanedione. Within the framework of this study, research was carried out on 
revealing fingerprints on absorptive surfaces with the use of genipin, under reduced pressure conditions and in order to compare against 
the liquid phase. Based on the results of the tests carried out and results obtained, it should be stated that the genipin vacuum sublimation 
technique can be successfully used to reveal fingerprints on absorptive surfaces. The traces revealed are visible both under white light 
and fluorescence illumination. The effectiveness of the fingerprints sensibilization method in the gaseous phase has been demonstrated 
with regard to such substances as ninhydrin and genipin. 

Key words: DFO, ninhidryn, genipin, amino acids, absorbtive surfaces, sublimation, fingerprints, vacumm chamber 
 



В статье представлены результаты исследований метода сенсибилизации отпечатков пальцев непосредственно из газовой 
фазы. Обнаружение отпечатков пальцев на абсорбирующих поверхностях требует специальных методов выявления, 
существенным аспектом которых является необходимость доставки реагента к месту нахождения соответствующего 
компонента следообразующего вещества. На практике в течение многих лет для этой цели использовались различные типы 
растворов, такие как DFO, нингидрин и 1,2-индандион. В рамках этого исследования было проведено исследование по 
выявлению отпечатков пальцев на абсорбирующих поверхностях с использованием генипина в условиях пониженного 
давления и для сравнения с жидкой фазой. Основываясь на результатах проведенных тестов и полученных результатов, следует 
констатировать, что метод вакуумной сублимации генипина может быть успешно использован для выявления отпечатков 
пальцев на абсорбирующих поверхностях. Обнаруженные следы видны как при белом свете, так и при флуоресцентном 
освещении. Эффективность метода сенсибилизации отпечатков пальцев в газовой фазе продемонстрирована в отношении таких 
веществ, как нингидрин и генипин. 

Ключевые слова: ДФО, нингидрин, генипин, аминокислоты, абсорбирующие поверхности, сублимация, отпечатки пальцев, 
вакуумная камера. 

 
Revealing fingerprints on absorptive surfaces requires the use of specific methods. In everyday laboratory practice, 

mainly chemical methods are used, directed at amino acid components of trace forming substance, such as DFO, ninhydrin 

and 1,2-indanedione [1, pp. 2]. In the case of fatty components of trace forming substance, powder-based methods or 

Physical Developer are applied [2]. 

An essential part of the process of revealing fingerprints on absorptive surfaces is to deliver reagent to the place of 

occurrence of the corresponding component of trace forming substance. In practice, for many years, various types of 

solutions have been used for this purpose. In many cases, liquid components of the solution can cause both the dissolution 

of the trace forming substance and a blur effect on the trace deposited. Without a doubt, they can also lead to the 

destruction or loss of biological material. Still, the use of liquid-based methods can result to a certain extent in a negative 

impact on traces or the surface.  

Meanwhile, an interesting option is the possibility of deposition of sensibilizer vapours from the gaseous phase 

directly onto the trace forming substance, disregarding the solvents. Effective process handling requires the conditions of 

reduced pressure and heating the revealing substance below the threshold of its thermal decomposition. The ideal 

sensibilizers are the substances that selectively react with amino acids, while simultaneously forming an optically active 

compound. The substances exhibiting such properties include: DFO, 1.2-indanedione, ninhydrin, or genipin. Within the 

framework of this study, research was carried out on revealing fingerprints on absorptive surfaces with the use of genipin, 

under reduced pressure conditions and in order to compare in the liquid phase. In addition, the method of sensibilizing 

traces with genipin in the gaseous phase was compared against the standard ninhydrin method. 

Revealing fingerprints by using sublimation under vacuum has been so far proposed only for ninhydrin [5, pp. 6]. 

The tests for this article were carried out in a vacuum chamber produced as part of the project no. DOB-

BIO09/03/01/2018 financed by the National Centre for Research and Development, under the call for implemnentation and 

funding research projects in the field of research or development works for the defence and security of the state. The 

construction of the chamber frame along with the closing is presented in figure 1, 2. 

 
Fig. 1, 2. Chamber utilized in the studies 



All chemical reagents used in this study were of analytical grade, used without subsequent purification. 

Strips of paper (80 g/m2) and amino acid test strips SEMA (Germany) were used in the experiments. Fingerprints on 

paper strips were deposited by a single person. The prepared trace samples were divided into two groups, each of the 

samples was additionally cut in half. Next, both groups were exposed to genipin in the liquid and gaseous phase, and 

ninhydrin in the liquid phase. 

The samples in the form of paper strips carrying the traces were placed on the item plate of the vacuum chamber rack, 

next to the amino acids test strips. After closing the apparatus, the vacuum was generated and the process of evaporation or 

sublimation of the corresponding sensibilizer was initiated. 

The vacuum was generated using a rotary and turbo pump, and the final pressure was not lower than 4-5 mm Hg. The 

temperature of the evaporator (during sublimation or evaporation) was controlled and adjusted in the range of 120–150°C. 

The average duration of the trace revealing process, involving pumping the tank until the lowest pressure was obtained, 

heating the evaporator to the required temperature and the transition from the solid to the gaseous phase was no more than 

25 min. 

After sublimation/evaporation and aeration of the apparatus, the samples were placed in the climatic chamber for 

ensuring optimal fingerprint revealing conditions, i.e. a temperaturę of approximately 80°C and a relative humidity of 

approximately 65%. The samples were heated for 30 min. 

Observation, registration and analysis of the results were performer using a macroscopic hyperspectral imaging system 

based on liquid crystal tunable filter (LCTF) technology – VIS CONDOR Macroscopic Chemical Imaging 

SystemTM (ChemImage, U.S.). 

Genipin vacuum sublimation technique can be successfully used to reveal fingerprints on absorptive surfaces. The 

traces revealed are visible under both white light and fluorescence conditions – figures 3, 4 [3, pp. 84-85]. The traces 

revealed using this technique do not show blurring or disappearance of papillary line patterns. In addition, the poroscopic 

features of the ridges were well exposed. It should be assumed that this was due to the absence of capillary phenomena 

responsible for distortions of papillary line patterns, characteristic for absorptive surfaces. Moreover, any destructive 

influences by phenomena associated with the occurrence of surface tension on the drops formed were avoided. 

 
Fig. 3, 4. Fingerprints revealed using genipin vacuum sublimation technique – left a view in the fluorescence mode 

(excitation 575 nm, red longwave edge filter), right a view under white light 
 

The measurement data obtained from the test strips indicated that the level of fluorescence emitted by traces revealed 

with genipin vacuum sublimation technique was comparable to that observed for traces revealed by means of liquid 

techniques – figures 5, 6 [3, pp. 85-86]. 



 
Fig. 5, 6. Fluorescence of four SEMA test strip reaction fields with exponentially decreasing order of amino acid 
concentration, left – treated with genipin vacuum sublimation technique, right – treated with genipin solution 

 
The same was true in the case of test fingerprints. It should be noted, however, that the precision of defining the 

measurement area as well as the prevalence of amino acids were much higher on the test strips as compared with the test 

traces. Plausibly, the above was the reason for recording the discrepancy of measurement data related to the test trace no. 3 

– figures 7, 8. It is very important to control the rate of increase of the evaporator temperature, as exceeding the optimal 

range may result in thermal decomposition of genipin [3, pp. 85-86]. 

 
Fig. 7, 8. Fluorescence of fingerprints treated left with genipin vacuum sublimation technique, right with genipin 

solution 
 
The measurement data related to the absorption of vacuum sublimed genipin are comparable with those obtained for 

ninhydrin solution. However, certain spectral differences are apparent and translatable into different colors of the reaction 

products of both substances with amino acids – figures 9-12 [3, pp. 85-86]. 

 
Fig. 9, 10. Absorption of the SEMA test strip reaction field with the highest amino acid concentration, treated with, 

left – genipin vacuum sublimation technique, right – ninhydrin solution 



 
Fig. 11, 12. Absorption of fingerprints treated with, left – genipin vacuum sublimation technique, right ninhydrin 

solution 
 
The method of sensibilizing fingerprints directly from the gaseous phase has the potential of becoming a very important 

tool, complementing the currently available arsenal of revealing techniques. This method is very simple and requiring 

relatively inexpensive equipment. The sensibilization process is short and, in addition, it does not cause degradation or loss 

of material suitable for genetic research. It should be pointed out that the effectiveness of the fingerprints sensibilization 

method in the gaseous phase has been demonstrated with regard to such substances as ninhydrin, genipin, DFO and 1,2-

IND. Consequently, it can be anticipated that further research will confirm the usefulness of other substances in this 

approach. 
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СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ: СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ 
 

FORENSIC ACCOUNTING AND FINANCIAL INVESTIGATION: STRENGTHS AND WEAKNESSES 
 

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ 

 
Мета дослідження – зрозуміти сильні та слабкі сторони розвитку фінансових розслідувань та судової експертизи у 

сучасному світі. Дослідження дає уявлення про необхідні та поточні перетворення судової експертизи, а також про визнання та 
прийняття міжнародної практики в галузі фінансових розслідувань. У дослідженні показано розвиток і поширеність понять 
«фінансові розслідування» та «криміналістичний облік», а також проведено контекстуальний аналіз визначень «фінансові 
розслідування» та «судово-бухгалтерський облік», що вказує на їх зв’язок та загальний характер. Автори представляють методи 
фінансового розслідування, які можуть бути прийняті та реалізовані в судово-бухгалтерській експертизі, наприклад, 
ідентифікація шаблонів та OSINT (розвідка на основі відкритих джерел). Акцент робиться на наказуючий аналіз та 
моделювання, необхідні для боротьби з економічними злочинами, які можуть виконуватися судовими бухгалтерами у контексті 
фінансових розслідувань. Розвиваючи навички фінансового розслідування в галузі судової експертизи, автори пропонують 
вивчити потенціал експертів з бухгалтерського обліку та використовувати знання та навички експертів при розслідуванні 
складних злочинів, таких як відмивання грошей тощо. Дослідження ґрунтується на порівняльному аналізі літератури та досвід 
практиків. 

Ключові слова: судовий облік, фінансове розслідування, ідентифікація шаблонів, OSINT, директивна аналітика, 
моделювання, відмивання грошей. 

 
The aim of the study is to understand the strengths and weaknesses of the development of financial investigations and forensic 

accounting in the modern world. The study provides an insight into the necessary and ongoing transformation of forensic accounting, and 
recognizing and adopting international practice in financial investigations. The study shows the development and prevalence of the 
concepts of “financial investigations” and “forensic accounting” and carries out the contextual analysis of “financial investigations” and 
“forensic accounting” definitions, indicating their connection and common nature. The authors present financial investigation techniques 
that can be adopted and implemented in forensic accounting, for example, pattern identification and OSINT (open-source intelligence). 
The emphasis is placed on the prescriptive analysis and modelling required to combat economic crime that can be performed by forensic 
accountants in the context of financial investigations. While developing financial investigation skills in the forensic field, the authors 
propose to explore the potential of accounting experts and use the knowledge and skills of experts in investigating complex crimes such 
as money laundering, etc. The study is based on a comparative analysis of the literature and the experience of practitioners. 

Key words: forensic accounting, financial investigation, pattern identification, OSINT, prescriptive analytics, modelling, money 
laundering. 

 
Цель исследования – понять сильные и слабые стороны развития финансовых расследований и судебной экспертизы в 

современном мире. Исследование дает представление о необходимых и текущих преобразованиях судебной экспертизы, а 
также о признании и принятии международной практики в области финансовых расследований. В исследовании показано 
развитие и распространенность понятий финансовые расследования и криминалистический учет, а также проведен 
контекстуальный анализ определений финансовые расследования и судебно-бухгалтерский учет, что указывает на их связь и 
общий характер. Авторы представляют методы финансового расследования, которые могут быть приняты и реализованы в 
судебно-бухгалтерской экспертизе, например, идентификация шаблонов и OSINT (разведка на основе открытых источников). 
Акцент делается на предписывающий анализ и моделирование, необходимые для борьбы с экономическими преступлениями, 
которые могут выполняться судебными бухгалтерами в контексте финансовых расследований. Развивая навыки финансового 
расследования в области судебной экспертизы, авторы предлагают изучить потенциал экспертов по бухгалтерскому учету и 
использовать знания и навыки экспертов при расследовании сложных преступлений, таких как отмывание денег и т.д. 
Исследование основывается на сравнительном анализе литературы и опыте практиков. 

Ключевые слова: судебный учет, финансовое расследование, идентификация шаблонов, OSINT, директивная аналитика, 
моделирование, отмывание денег. 

 
Any investigation generates a huge amount of information. The ability to perceive a set of information as a whole is 

crucial to making a competent decision. Consequently, there is a need for professionals who can quickly and efficiently 

evaluate this information, interpret it, and explain its meaning. This is how the first intelligence analysts 

appeared [15, pp. 4]. 

Analysis of financial information requires specific knowledge and skills in economics and its sub-sectors, such as 

finance, accounting, business, etc. The detection of complex economic crimes often involves professionals who, depending 

on the national law and professional competence requirements in different countries, are called forensic accountants, 

experts, financial investigators, intelligence analysts, and so on. 

Using the Google Books Ngram Viewer tool, the authors identify the historical origins of the terms “forensic 

accounting” and “financial investigation” by distinguishing them from the related terms, such as financial intelligence, 

financial investigation, forensic accounting, investigative accounting, and investigative audit. 



The authors performed a contextual analysis of the definitions of “financial investigation” and “forensic 

accounting”, identifying common terms such as criminal activity, organized crime, and financial gain (money). The 

analysis was carried out on the basis of explanations from professional organizations [2, 3, 7, 9, 12, 13, 14,], based on the 

similar study [10]. 

Without delving into the subtleties of related professions, experts cannot ignore the rapid development of technology 

and growth of information, as well as changes in the socio-economic environment, which require experts to respond to 

these changes. 

The study provides a brief overview of known international forensic tools, techniques, methods, and methodologies 

used in both forensic accounting and financial investigations [6]. The report is based on the forensic methods used to detect 

economic crime, using forensic accounting and social behaviour detection methods that are widely used in different 

countries but are called differently. 

For example, the BIC method (Balance sheet, Income statement, and Cash flow statement), also known as the 60-

second method, is a method of analysing financial statements in English speaking countries [6]. In turn, researching the 

essence of this method, the authors found that it is based on the analysis of the company’s financial position and the use of 

funds, which in Latvia is called the “golden rules of balance sheet”. 

The study highlights innovative forensic accounting methods that can be taken over from financial investigation 

methods based on the recommendations of European experts [1, 8] – predictive and prescriptive analysis. Modelling such 

as the Canvas matrix, bankruptcy prediction, and fraud detection models can be used for predictive analysis. The 

prescriptive analysis may be based on a test of investigative hypotheses. 

Methods for detecting social behaviour can be used to identify abnormalities in human behaviour and companies’ 

activities. Genograms or associative links can reveal hidden relationships and participants. With the help of OSINT (open-

source intelligence), new facts important for the investigation can be discovered. All of these methods can be used in both 

financial investigation and forensic accounting.  

The authors explore the strengths and weaknesses of financial investigations and forensic accounting in order to 

adopt good practices for faster and more effective detection of economic crime. The authors analyse the Latvian legislation 

to identify possible restrictions [4, 5, 11] and present the Latvian practices of involving experts in financial investigations to 

detect money laundering. 
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ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯННЯ ДУЖЕ СХОЖИХ ПОЧЕРКІВ 
 

PROBLEMS IN COMPARING VERY SIMILAR HANDWRITINGS 
 

ПРОБЛЕМЫ СРАВНЕНИЯ ОЧЕНЬ ПОХОЖИХ ПОЧЕРКОВ 
 
У статті розглядаються проблеми порівняння дуже схожих почерків. Зосереджено увагу на основних моментах порівняння 

схожості на приведених прикладах. Ідентифікаційне дослідження рукописів, виконаних особами, які мають подібні почерки, у 
експертизі почерку належить до категорії складних. Це зумовлено як подібністю показників почерку загалом і загальних ознак, 
а й збігами багатьох приватних ознак.  

Ключові слова: судово-експертна діяльність, судовий експерт, почеркознавча експертиза. 
 
The article deals with the problems of comparing very similar handwritings. Attention is focused on the main points of comparing the 

similarities in the given examples. The identification study of manuscripts made by persons with similar handwriting is classified as 
complex in the examination of handwriting. This is due not only to the similarity of the characteristics of handwriting in general and 
general features, but also the coincidence of many particular features. 

Key words: forensic expert activity, forensic expert, handwriting examination. 
 
В статье рассматриваются проблемы сравнения очень похожих почерков. Сосредоточено внимание на основных моментах 

сравнения сходства на приведенных примерах. Идентификационное исследование рукописей, выполненных лицами, 
имеющими подобные почерки, в экспертизе почерка относится к категории сложных. Это обусловлено не лишь сходством 
характеристик почерка в целом и общих признаков, но и совпадениями многих частных признаков. 

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт, почерковедческая экспертиза. 
 
In forensic handwriting examination, the examinator is repeatedly confronted with very similar handwritings. At first 

glance, this does not seem to be an unusual observation, since – if the writing to be compared is not authentic – it is usually 

a matter of imitation, and such imitation is naturally executed as similarly as possible to the model. 

However, there are writers who by nature have a very similar style to their “model” or can put themselves in the 

person's shoes exceptionally well. In forensics, this often results in wrong judgements. This circumstance is to be countered 

by means of a more specific approach than usual. 

In consequence, in all these cases where highly similar handwritings occur we have to use comparison methods as e.g. 

systematic scales of quantified and thus highly differentiated quality analysis, followed by a systematic numerical 

approach. Some appropriate instruments have proven to be very useful and convenient in this context so as to achieve 

scientifically based assessments. In the following, some related methods will be presented for discussion. 

EXAMPLE OF TWO VERY SIMILAR HANDWRITINGS: PABLO PICASSO (1881-1973) AND RENÉ MAGRITTE (1898-1967) 

As an example of a natural and unintentional similarity, the writings of Picasso and Magritte are cited: 

 



Fig.
 
 

 
It is indeed not easy to distinguish between two writings that have so many similar forms: Here, for example, are 

highlighted 
 In the word qui: 
right-handed connection in q /transition to 

next connection as a garland / drop of the 
 In mains / mais, mot: 
arcade shape of m / connection and shaping of the 

(mains, mot) 
 

 

So we find 8 very similar formations with only

this case, we would probably conclude that it is the same authorship.

THE NECESSITY OF A NUMERICAL

The need for a systematic registration and collection of data of various kinds is indispensable f

the case of the recording of graphic facts, however, such a method is not yet particularly widespread. In the German

speaking countries, comparative handwriting examinations are usually conducted according to the manual of the Ger

Fig. 1. Pablo Picasso: Letter excerpt in poem form (1936)

Fig. 2. René Magritte: Letter excerpt 

It is indeed not easy to distinguish between two writings that have so many similar forms: Here, for example, are 

/transition to u in a stiffened, arcadian form / actual form of the connection as an angle / 
next connection as a garland / drop of the i tends to be shorter / i-dot set separately 

/ connection and shaping of the a, the i and the s / raising of the last strokes of the 

Fig. 3. exemples 

8 very similar formations with only 8 or 10 letters. If we did not have further po

this case, we would probably conclude that it is the same authorship. 

MERICAL-SYSTEMATIC EXAMINATION METHOD 

The need for a systematic registration and collection of data of various kinds is indispensable f

the case of the recording of graphic facts, however, such a method is not yet particularly widespread. In the German

speaking countries, comparative handwriting examinations are usually conducted according to the manual of the Ger

 
(1936) 

 

It is indeed not easy to distinguish between two writings that have so many similar forms: Here, for example, are 

in a stiffened, arcadian form / actual form of the connection as an angle / 

/ raising of the last strokes of the n (mains) or the m 

 

10 letters. If we did not have further possibilities for comparison in 

The need for a systematic registration and collection of data of various kinds is indispensable for scientific methods. In 

the case of the recording of graphic facts, however, such a method is not yet particularly widespread. In the German-

speaking countries, comparative handwriting examinations are usually conducted according to the manual of the German 



Federal Criminal Police Office: This gives a comprehensive description of best practice in this field. A large part of the 

manual is devoted to the instructions for the technical examination; however, it is often the case that these do not provide 

any further insights. Then it is often almost exclusively a matter of identifying graphic facts.  In addition to some 

investigations that can still be classified as technical, the manual also recommends identifying and comparing eleven 

graphic features. However, there is no question of systematic or even numerically scaled recording; nor are eleven features 

sufficient for a differentiated determination of a handwriting. 

For a systematic determination of graphic features, it makes sense to first classify them according to the five basic 

dimensions of movement, form, space, pressure and stroke; most overarching as well as individual features can be 

prevalently assigned to one of the dimensions. This compilation is not always compulsory, as individual characteristics 

often contain qualities of different basic dimensions, but it allows a better overview; it is presented as in Fig. 4. For the 

present differentiation chosen for practical purposes (which can of course be broken down further), there are between 6 and 

21 characteristics per dimension, a total of 62. 

Tab. 4 
Dimension Number of recorded characteristics 
Movement 11 
Shape 15 
Space 21 
Pressure 6 
Stroke 9 
Total 62 

 

Not all of them can be recorded in every manuscript, especially in signatures or short texts the number is limited. For 

numerical recording, each individual feature is classified on a seven-point scale; subsequently, the congruencies can be 

determined numerically from the assessed values. To avoid too strong deviations, the congruence can also be weighted and 

weakened according to a certain scheme. This is particularly important in difficult cases: If even the weakened variant still 

shows clear deviations, the certainty is all the greater. 

 
Fig. 5 

 
THE CLUSTER-ANALYSIS 

In certain cases, not only several manuscripts, but several groups of manuscripts are to be compared. This results in a 

large amount of numerical data that requires special processing. 

A cluster analysis is used to uncover similarity structures between graph-theoretically classified groups that have not 

been pre-assigned and to re-identify them. In the process, the deviations from each other group are estimated on the basis of 

the graphological variables and the determined distance between the groups is given: The greater the distance, the further 

"away" the groups are from each other. In the case of questioned document X, a fairly clear picture emerges: the questioned 

handwriting X shows a fairly large distance to all the other writings. The comparative manuscripts, however, divide again 
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into two groups: the cursive manuscripts and the “script letter” ones (V6, V10). This corresponds very well to the other 

findings in this case.  

 
Fig. 6 

 
 
The numeric tools presented here should not be considered as solely conclusive evidence in a forensic analysis any 

more than any other method; however, they can support the evidence in certain cases. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАПРОГРАМОВАНОГО ВИКОНАННЯ ЯК НАУКОВИЙ ПРИНЦИП ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЦИФРОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 



USING PROGRAMMED EXECUTION AS A SCIENTIFIC PRINCIPLE FOR EXAMINING QUESTIONED 
DIGITAL DOCUMENTS 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ИСПОЛНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ НАУЧНОГО 

ПРИНЦИПА ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
У цій статті ми стверджуємо, що поняття запрограмованого виконання більше підходить для використання у цифровій 

криміналістиці; це поняття засноване на знанні того, що комп’ютерна програма (за умови, що вона забезпечена тими ж 
вхідними даними, де це доречно), за нормальних умов видаватиме такий самий результат. Поточне дослідження є частиною 
роботи над недавно запропонованої галузі цифрового дослідження документів, яка порівнянна з класичними дослідженнями 
документів (але, водночас, сильно відрізняється від них), які називаються судова експертиза документів. 

Ключові слова: експертиза цифрових документів, наукові принципи, судова експертиза. 
 
In this article, we argue that a notion of programmed execution is more appropriate for use in digital forensics; this notion is based on 

the knowledge that a computer program (when supplied with the same inputs where appropriate) will, under normal conditions, produce 
the same output. The current work is part of work on the newly proposed field of questioned digital documents, which is comparable 
to (but at the same time very different from) classical questioned documents also known as forensic document examination. 

Key words: questioned digital document examination, scientific principles, forensic examination. 
 
В этой статье мы утверждаем, что понятие запрограммированного исполнения больше подходит для использования в 

цифровой криминалистике; это понятие основано на знании того, что компьютерная программа (при условии, что она 
обеспечена теми же входными данными, где это уместно), при нормальных условиях будет выдавать такой же результат. 
Текущее исследование является частью работы над недавно предложенной области цифрового исследования документов, 
сравнимой с классическими исследованиями документов (но, в то же время, сильно отличающейся от них), которые называются 
судебной экспертизой документов. 

Ключевые слова: экспертиза цифровых документов, научные принципы, судебная экспертиза. 
 
The US National Academy of Science report on forensic science in 2009 noted that “the examination of digital evidence 

[is still treated] as an investigative rather than a forensic activity” [2, p. 181]. This remains true in 2021. The work reported 

here is part of an attempt to move digital forensics closer to other forensic science disciplines and clearly distinguish 

between investigations (as typically conducted by law enforcement) and forensic examination of possible evidence. The 

mutual reliance of the two activities on one another is not denied; however, there is a clear difference between the tasks of 

law enforcement (to find the guilty) and forensic science (to make scientifically justified claims about possible evidence, 

whether such claims are to be used in criminal or civil cases). We have already addressed the scientific maturity of digital 

forensics in several earlier publications [6, 7, 9]. 

More specifically, the current work is part of work on the newly proposed field of questioned digital documents, which 

is comparable to (but at the same time very different from) classical questioned document (also known as forensic 

document examination). 

In their seminal work on the answers that forensic science can provide, Inman and Rudin [4, 5] propose a number of 

processes. The work of Inman and Rudin is based on properties of divisible matter: when physical matter is divided, such 

division enables one, for example, to infer that two parts of evidence form part of a greater whole that was divided, based 

on the nature of the break patterns on the parts. In digital forensic science, the notion of ‘matter’ is not useful, and hence 

divisible matter have no meaning. The application of the work of Inman and Rudin to the digital context was first proposed 

by Pollitt [8]. However, Pollitt does not clearly distinguish between forensic and investigative processes and does not posit 

a principle as a substitute for Inman end Rudin’s principle of divisible matter. 

In this presentation we argue that a notion of programmed execution is more appropriate for use in digital forensics; this 

notion is based on the knowledge that a computer program (when supplied with the same inputs where appropriate) will, 

under normal conditions, produce the same output. This is also the basis of the work done by Gladyshev [3] to provide a 

scientific basis for forensic science. However, his work did not provide a practical mechanism to examine evidentiary 

artefacts. 



The processes described by Inman and Rudin developed over time, as evidenced by their publications on the topic. We 

therefore use their notions somewhat loosely. We are also informed by other relevant notions that are well established in 

forensic science, such as genotypes and phenotypes (or classes and instances of such classes). 

Inman and Rudin effectively propose five processes that define five sets of questions; they suggest that these are the 

questions that can be answered by forensic science. 

Their first process is Identification. This is related to the basic question: What is it? In some of their work, they use this 

question in a generic sense, while other work uses it in a much more specific sense – essentially to mean the identification 

of the phenotype. Based on some of the examples of identification provided by Inman and Rudin, this paper follows a more 

generic approach. A file, which, when opened with an application that is associated with it, may cause some contents to be 

output (where output may mean displayed on a screen, printed, or output in the form of sound or any other sensory 

mechanism). The immediate purpose is to identify a document that may have probative value in a case. More specifically, 

the question would typically be whether such a document warrants further examination. However, such content may be 

sufficient to conclude that the file contains the content and may, as suggested by Inman and Rudin, be sufficient to prove 

certain facts. One example is where the content is digital contraband, the presence of the content may be sufficient to make 

the case that the person who possesses such a file, is in possession of digital contraband. This is subject to a number of 

caveats, such as opening the file with a known application, that is known to render content correctly. This includes a vast 

array of applications that can easily be demonstrated to have a large user base, such as digital music players. The user base 

would be sufficient to indicate the purpose of the application and the extent to which it meets its objective. No deeper 

analysis of the precise operation of the application would normally be required, if content of a document is the primary 

concern. Note that the application creates a (justified) expectation that it executes consistently and therefore the finding has 

probative value. The described mechanism is not the only manner in which potential evidence can be identified, but space 

constraints do not allow for further elaboration here. 

The second process is not suggested as an end in itself by Inman and Rudin, but may be inferred to be an and in itself 

from the broader context in forensic science. This is the process of classification. Inman and Rudin refers to a class as a set 

of artefacts that share a common origin. This is in line with Cohen’s [1] description of toolmarks caused by various tools 

that are visible in the digital objects they create. He uses this as a mechanism to ‘attribute’ an object to the tool that created 

it. This is consistent with the typical logic that underlies the distinction between genotype and phenotype alluded to earlier. 

The tool that creates an object follows a specific program to create it and is bound to leave the same ‘marks’ in all objects 

created by it. In this context these toolmarks are aspects of a document that are not fully specified by the standard that 

governs the type of document. Examples include composition of the document on a low level. Different subparts of a 

document may be ordered in different valid sequences internally. Where textual components are used in the internal 

representation of the document (rather than as content of the document), standards may allow for different spacing 

mechanisms, and tools will select their own interpretation of the standard. However, any given tool will consistently make 

the same choices, in the manner in which it was programmed. Note that not all document types can be attributed to creators 

in this manner, and tools often share common code to create a document, which may have an impact on the examiner’s 

ability to attribute the document to a specific tool. Note that documents often contain metadata about their origins, but such 

metadata is usually not considered trustworthy. 

The third process defined by Inman and Rudin is individualisation. The question is ‘Which one is it?’ Stated differently, 

this requires the document to distinguish between phenotypes. In general, it is impossible to reliably identify a “unique” 

digital document due to the ease with which identical copies can be made. The wear and tear of, say, typewriters used to 

create documents in the past tended to be unique. This is simply not the case in the digital realm. Documents created on 

different devices, using the same software are indistinguishable from one another. 



Digital signatures are a mechanism that may identify a unique document (even if multiple copies of such a unique 

document exists). However, in general, individualisation is not possible. 

Inman and Rudin define the next process, association, as a transfer of evidence to some target. A classical physical 

example is a car accident where paint from one vehicle is transferred to another. The ‘donor’s’ paint may be classified or 

individualised to (often) determine its make (or even the specific vehicle). This associates the two vehicles. Transfer of 

aspects of a document that comes into contact with some digital object does occur. Browsers and document viewers often 

retain a history of documents viewed with such a tool. Document editors may, similarly, keep some history (including the 

creation of backup files). Editors may even leave traces of the fact that they have been used to edit the document. However, 

often the object will be recreated by the editor and therefore toolmarks from the original creator will be lost – preventing 

association between these two tools. Inferences based on such traces are subject to many caveats, and should be thoroughly 

considered on a case-by-case basis. A few types of documents (such as email) routinely include copies of earlier versions of 

the conversation. 

Where editors leave toolmarks in documents that retain some of their earlier toolmarks, this is a consequence of the 

manner in which the editor has been built – or programmed. Hence, the principle of programmed execution is again useful. 

However, this is one example where a digital principle of divisible ‘matter’ may be useful. The example of email such an 

example, where later versions of the conversation enclose or include earlier versions, and serve as a basis for association 

between the correspondents. Similarly, two documents found in the same archive (such as a zip or tar file) are associated; 

however, the examiner should be careful about how such association is to be interpreted. Such association may be useful 

when the age of a digital document needs to be determined, and the age of one or more documents included in the archive 

are known. This notion can be expanded to any situations where digital documents are found in the same container, such as 

on the same disc. A lack of space prevents us from exploring the caveats of reading too much into such association here. 

The final process is reconstruction. This is intended to answer questions about the how and (in relative terms) when of 

an event. This is where a programmed execution principle comes into its own: Repeating a programmed process (with the 

same inputs) should recreate identical outputs. This also applies to a sequence of processes. Often the inputs used will be 

apparent from the document itself. However, even if that is not the case, recreation using arbitrary inputs will often be 

sufficient to confirm that inferences made about identification, classification, association and even individualisation are 

consistent with what has been reconstructed. 

While the model by Inman and Rudin attempts to cover the entire field of forensics in terms of divisible matter, it does 

not follow that the model (in an adapted form) entirely covers forensic digital document examination as a subfield of digital 

forensic science. It does, however, provide a good starting point and is rooted in a single principle (or small set of 

principles) that can be scientifically justified. We argue that such subfields should grow from a nucleus of questions that 

can be answered based on scientific principles, and then possibly be expanded on by adding other questions that can be 

answered by the same set of principles. The addition of selected principles should be done carefully, and only happen 

where they support forensic examination, and not for the sake of criminal or other investigations. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 
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Метою цього дослідження є показати, чому так важливо працювати разом, для об'єднання наших зусиль у боротьбі з 

фінансовими злочинами. Автор підкреслює пріоритетні напрямки розслідування міжнародних фінансових злочинів, без яких 
злочин не може бути успішно розслідуваний. 

У дослідженні також приділяється увага міжнародним інструментам, які слід використовувати для ефективного 
розслідування фінансових злочинів. У ході дослідження теми автор аналізує виклики та проблеми, що виникають у 
міжнародному співробітництві при розслідуванні фінансових злочинів, а також пропонує можливі рішення. 

На закінчення обговорюються різні питання, вивчаються тематичні дослідження у реальних ситуаціях, які ефективні 
інструменти необхідно використовувати для досягнення відмінних результатів у розслідуванні. 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, обмін інформацією, фінансові злочини, відмивання грошей, кримінальний 
процес. 

 
The aim of this study is to highlight why it is essentially important to work together to combine our efforts for tackling financial 

crime. The author emphasizes the priority directions of the international financial crime investigation, without which this crime cannot be 
successfully investigated. 

The study also focuses on international instruments that should be used to effectively investigate financial crime. During the research 
of the topic, the author analyzes the challenges and issues encountered in international cooperation in the investigation of financial crime, 
as well as offers possible solutions. 

In conclusion, various issues are discussed, the case studies are examined, showing in real situations what more effective tools need 
to be used to achieve excellent results in the investigation. 

Key words: international cooperation, information exchange, financial crimes, money laundering, criminal procedure. 
 
Цель этого исследования – показать, почему так важно работать вместе для объединения наших усилий в борьбе с 

финансовыми преступлениями. Автор подчеркивает приоритетные направления расследования международных финансовых 
преступлений, без которых преступление не может быть успешно расследовано. 

В исследовании также уделяется внимание международным инструментам, которые следует использовать для 
эффективного расследования финансовых преступлений. В ходе исследования темы автор анализирует вызовы и проблемы, 
возникающие в международном сотрудничестве при расследовании финансовых преступлений, а также предлагает возможные 
решения. 

В заключение обсуждаются разные вопросы, изучаются тематические исследования в реальных ситуациях, которые 
эффективные инструменты необходимо использовать для достижения отличных результатов в расследовании. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, обмен информацией, финансовые преступления, отмывание денег, 
уголовный процесс. 

 
Financial crime has globalized and has been thriving more and more in recent years thanks to technological and 

communication advances. The threats and risks associated with this phenomenon make it difficult to contain and respond 

for many reasons, including the lack of appropriate tools of their identification, investigation and prevention, as well as 

insufficient and incomplete range of application of opportunities for international cooperation. 

For this point, it is very crucial to constantly look for new approaches in financial crime investigations, identifies and 

applies the most effective legal tools and techniques, follows international practice, shares experience as well. 



International cooperation between states is an urgent need. This requires national efforts to comply with new 

international standards, promote approximation and compatibility of national legislation, implement complex procedural 

reforms and generally develop much broader investigative and prosecution capacities at the national level, as well as 

strengthen the capacity for international cooperation [3, 6]. Criminals are mobile and often seek to avoid detection, arrest 

and punishment by operating across international borders [1]. They use any vulnerabilities and weakness of the 

international regime for criminal justice cooperation. Because of the dynamic nature of financial crime, governments must 

continually improve their strategies. However, despite significant progress made at the national and international levels, 

international cooperation in the investigation and prosecution of financial crimes still needs significant strengthening. This 

study examines some of the key issues, trends and practices in relation to international cooperation in criminal matters. It 

discusses some of the practical issues that have recently emerged in the implementation of these measures and strategies, as 

well as some suggested solutions. 

By researching this topic, the author offers such priority directions as legal, international, technological and scientific 

for successful and effective investigation of international financial crimes. 

The investigation of financial crime is a difficult task, given the obstacles encountered, such as the principle of 

sovereignty of states, jurisdiction, the principle of ne bis in idem, various laws and regulations in different states, the level 

of interest and readiness of each state to the international cooperation. From this perspective, having appropriate national 

legislation in place to implement fully instruments of international cooperation is a paramount importance, as are the 

development of a capacity to cooperate and the adoption of the measures necessary to support the various modalities of 

international cooperation. 

The author emphasizes crucial role of core direction such an international. Criminals, when looking for ways and 

methods to commit financial crime and launder money, always find some loopholes in the legal system to avoid 

identification. As a result, it is clear, that impossible investigate cases in a limited way, only at the national level. Only by 

going beyond borders can effectively combat financial crime and put all the pieces of the puzzle together. The author insists 

and notes the important role of cooperation, considers it necessary to develop the use of all possible international 

instruments at all levels, both police and judicial. Faster and timelier exchange of information and the establishment of 

international investigation teams play a crucial role in the investigation of transnational financial crimes and founding out 

of criminal assets. 

The growing role of technology is clear. Criminal groups are adapting their modus operandi to new reality acting in 

digital era [2, 7]. Terrorists and organized crime groups fund their activities and process their proceeds via international 

financial channels. Private companies such as banks and internet providers manage the digital infrastructure and global 

financial flows and have become key interlocutors in criminal investigations.  

In this context states must always develop digitally and innovate, looking for and improving its knowledge of using new 

methods. 

Scientific direction leads to an awareness of research and analysis's importance. Today, most law enforcement 

administrators strive to use evidenced-based strategies to prevent and respond to crime and disorder. That is, they want to 

use the most effective techniques possible. The answer comes only through research and analysis (e.g. the Serious and 

Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) [4]. new methods adaptations in money laundering investigation such as 

indirect method of proof of proving the criminal origin of property in stand-alone money laundering cases [5]). 

Financial crime is a global challenge that requires a global response. To succeed in the fight against cross-border 

financial crime and the recovery of criminal asset, everyone must work together as a whole chain. 

It is clear that much more needs to be done to close the remaining gaps, close weak links and better coordinate across 

countries. A fragmented enforcement approach at national and international level, a lack of using of international tools are 



widely exploited by criminals, who adapt their methods and routes to take advantage of these loopholes. Stepping up efforts 

to increase international cooperation and information exchange, and establishing a more harmonized approach among all 

international actors, as well as efficiency, effectiveness, enforcement – these are the key points for action and strategy to be 

taken in the fight against financial crime. 
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У статті розглянуто основні етапи акредитації лабораторій Іспанії. Акредитація дозволяє лабораторіям продемонструвати 
свою компетентність у використанні системи менеджменту, що відповідає міжнародним стандартам. Міжнародна організація 
стандартизації (ISO) видає стандарти для багатьох галузей, включаючи наукові криміналістичні лабораторії. Органи з 
акредитації криміналістичних лабораторій встановлюють додаткові вимоги для унікальних галузей судових досліджень. 

Ключові слова: судова експертиза, акредитація, область акредитації. 
 
The article deals with the main laboratories accreditation stages in Spain. Accreditation allows the laboratory to demonstrate its 

competence in operating a management system that follows internationally recognized standards. The International Organization for 
Standardization (ISO) publishes standards for many industries, including scientific police laboratories. Accrediting bodies for forensic 
laboratories set additional requirements for unique areas pertaining to forensic testing. 

Key words: forensic examination, accreditation, accreditation scope. 
 
В статье рассмотрены основные этапы аккредитации лабораторий в Испании. Аккредитация позволяет лабораториям 

продемонстрировать свою компетентность в использовании системы менеджмента, соответствующей международным 
признанным стандартам. Международная организация по стандартизации (ISO) издает стандарты для многих отраслей, включая 
научные криминалистические лаборатории. Органы по аккредитации криминалистических лабораторий устанавливают 
дополнительные требования для уникальных областей, относящихся к судебным исследованиям. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, аккредитация, область аккредитации. 
 
The General Commissary of Scientific Police, as the headquarters of forensic activity in the Spanish national police, has 

been working to ensure that the whole territorial organization under its command goes beyond the application of scientific 

or police principles at work and a quality system is implemented with three basic pillars: reproducibility, traceability and 

control. Today, apart from the labs of General Commissary, there are 5 DNA laboratories, 1 drug laboratory, 52 regional 

brigades of Forensic Police. 126 local brigades of Forensic Police, 70 town district police stations, and 66 border 

posts [Fig. 1]. 
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CNUFADN constitutes an essential element for the coordination and promotion of genetic analysis for human 

identification purposes in Spain. Among the functions attributed by law are those related to accreditation, coordination, the 

elaboration of official protocols and the determination of the security conditions of the laboratories empowered to contrast 

Since its inception in 2008, CNUFADN’s activity has been diverse and fruitful thanks to the dynamic momentum and 

close coordination of the two working groups that comprise it, the permanent technical mission and the bioethical and legal 



Numerous guides and recommendations have been developed, and technical standards have been established for use in 

laboratories in our country. Among others, recommendations for the analysis of mixed profiles, issuance of opinions, use of 

new genetic markers, development of unified population databases throughout the country, and a guide on the use of DNA 

for judicial groups. 

What happens if a laboratory fails to successfully pass external quality control? When a laboratory disagrees in the 

results agreed by the organizer of an external exercise, the laboratory must evaluate the reason for these discrepancies. As 

we know, these can be diverse (transcription, nomenclature, due to contamination, resolution of the equipment). We also 

know that not all mistakes have the same impact. The evaluation carried out by the laboratory is also sent to the 

Commission, which, based on this evaluation, makes a decision in this regard. Fortunately, so far, errors in external 

controls have disabled a laboratory in very few situations. If the internal evaluation carried out by the laboratory is not 

satisfactory, the Commission issues the laboratory a recommendation for improvement with respect to the error detected 

and requests records to ensure that the laboratory will correct the type of error detected. 

Regarding the first part of the question, the answer is yes, as long as the Spanish database law (ORGANIC LAW 

10/2007, of October 8, regulating the police database on identifiers obtained from the DNA) establishes that only 

laboratories accredited for this purpose by the National Commission for the forensic use of DNA that pass the periodic 

quality controls to which they must undergo may perform DNA analysis for genetic identification in the cases 

contemplated in this Law. 

Regarding the “address of the database”, the same law says that the police database of identifiers obtained from DNA 

will depend on the Ministry of the Interior, through the Secretary of State for Security. 

 
References 

 
1. Directive (EU) 2015/413 of the European Parliament and of the Council facilitating exchange of information on road-safety-

related traffic offences (Prüm Decision). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0413&rid=5 
2. Spanish Organic Law 10/2007 regulatory of the police database on identifiers obtained from DNA. URL: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17634 
3. Council Framework Decision 2009/905/JHA, on Accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities. 

URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:322:0014:0016:en:PDF 
4. ENFSI Policy on Accreditation, BRD-ACR-001, 30 May 2019. URL: http://enfsi.eu/wp-content/uploads/2017/06/BRD-ACR-

001_Policy-on-Accreditation.pdf 
5. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 

URL: http://imed.ir/userfiles/files/11/ISO-IEC%2017025-2017.pdf 
6. ISO/IEC 17020:2012. Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection. 

URL: http://santia.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/P407-ISO-IEC-17020-2012-Standard.pdf 
 
УДК 343.98 

Zile Aelita 
 

Mg.iur., acting lecturer 
 

Rīga Stradiņš University 
 

ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕРІЇ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ПРО ВІРОГІДНІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ 
ВІДБИТКІВ ПРИХОВАНОГО ПАПІЛЯРНОГО ВІЗЕРУНКА НА ОБ’ЄКТАХ, ЗАНУРЕНИХ У ВОДУ 

 
CORRELATION OF RESULTS OF A SERIES OF EXPERIMINETS ON PROBABILITY OF PRESERVATION 

OF LATENT PAPILLARY PATTERN PRINTS ON OBJECTS IMMERSED IN WATER  
 

СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕРИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ О ВЕРОЯТНОСТИ СОХРАНЕНИЯ 
ОТПЕЧАТОВ СКРЫТОГО ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА НА ОБЪЕКТАХ, ПОГРУЖЕННЫХ В ВОДУ 

 
На практиці фахівці часто зіштовхуються з ситуацією, коли предмети, пов’язані з кримінальним правопорушенням, кладуть 

у воду, щоб приховати як сам предмет, так і знищити приховані відбитки та сліди папілярного малюнка, що залишилися на 
ньому. З метою вивчення ймовірності збереження відбитків прихованого папілярного малюнка на занурених об’єктах автором 



були зібрані та проаналізовані вихідні дані та результати проведеної експериментальної серії за кордоном та проведеної 
автором експерименту. 

Ключові слова: приховані відбитки пальців, скло, пластик, вода. 
 
In practice experts often encounter a situation where objects related to a criminal offence are placed in the water to hide both the 

object itself and to destroy the latent papillary pattern prints and traces left on it. In order to study the probability of preservation of latent 
papillary pattern prints on submerged objects, the author compiled and analyzed the initial data and results of the experimental series 
conducted abroad and the experiment carried out by the author. 

Key words: Latent fingerprints, glass, plastic, water. 
 
На практике специалисты часто сталкиваются с ситуацией, когда предметы, связанные с уголовным правонарушением, 

кладут в воду, чтобы скрыть как сам предмет, так и уничтожить оставшиеся на нем скрытые отпечатки и следы папиллярного 
рисунка. В целях изучения вероятности сохранения отпечатков скрытого папиллярного рисунка на погруженных объектах 
автором были собраны и проанализированы исходные данные и результаты проведенной экспериментальной серии за рубежом 
и проведенной автором эксперимента. 

Ключевые слова: скрытые отпечатки пальцев, стекло, пластик, вода. 
 
For more convenient comparison of the initial data of the performed experimental series and the obtained results, study 

and analysis, the table was created. 

Tab. 1 
Summary of the initial data and results obtained from the four experimental series 

Initial data and 
results 
 

Experiment No. 1 
[1, pp. 48-53] 

Experiment No. 2 
[2, pp. 1-12] 

Experiment No. 3 

Material of the 
trace-bearing 
object  

glass glass plastic glass plastic 

Number of the 
trace-bearing 
objects 

4 6 6 10 10 

Total number of 
prints deposited 
on objects  

36 60 60 100 100 

Number of 
prints deposited 
on one object 

9 10 10 10 10 

Trace-forming 
substance  

sweat and grease 
substance of hands  

Sweat and grease substance of hands 
replenished by the substance from 

forehead and nose  

sweat and grease substance of hands 

Trace-forming 
mechanism 

pressure pressure by moving a finger form 
side to side 

 

grip, pressure 
 

Location of 
water tank 

an aquarium in a 
laboratory room 

an aquarium in a room a container in an open area 

Water stagnant water from the 
water supply system 

freshwater from 
the lake/ saltwater 

from the sea 

freshwater 
from the lake/ 
saltwater from 

the sea 

stagnant water from the water supply 
system 

the aquarium is equipped with a fan 
for imitation of  water movement  

Time of object 
in water 
 

Number of prints valid for personal identification  

1h 5 4/0 4/0 - - 
24h 4 - - 8 5 
48h 2 2/0 0/0 6 3 
72h - - - 3 2 
96h - - - 6 8 

120h - - - 3 0 
144h - - - 0 3 
168h 0 - - 2 0 
192h - - - 1 4 
216h - - - 3 3 



240h - 
Time and 
location of 
object drying 

drying time in a room 
not specified

Adhesion 
agents 

Silver Special Powder

Brushes Squirrel hair brush

 
Taking into consideration the fact that papillary pattern prints and traces can be deposited on

materials, it would be inappropriate to compare different types of materials, so two materials such as glass and plastic were

chosen for this study. 

In the created table one can see that many initial data positions, such as the numb

trace-forming substance, and trace-forming mechanism are similar. In turn, significant differences are observed in positions 

such as: 

1. Location of water tank. When a water tank is in a room, it is not subject to mete

air temperature during the day and night, which is a variable that we cannot influence and control. In contrast, it is possib

to provide the same air temperature throughout the experiment.

2. Water. Although freshwater from the lake, saltwater from the sea and water from the water supply system were used 

in the experiments, in the author's opinion, it only expanded the range of initial data and provided an opportunity to obtain

more comprehensive and objective results

3. Time of object in water. In each experiment, the distribution of the time range when the object with experimentally 

deposited latent papillary pattern prints was in the water is different. The coincidence was found in all experiments in only

one position, when in all experiments the objects were removed from the water after 48h. According to the author’s 

opinion, in order to establish the probability of the preservation of latent papillary pattern prints on objects immersed in 

water, it would be necessary to determine a uniform range distribution, so that following the results obtained the impact of 

each subsequent range classification on prints could be evaluated.

4. Time and location of object drying. As we can see in the Experiment No.

hours for objects after their removal from the water, while in the Experiment No.

objects were dried in an open area and the complete drying of the objects was controlled. So depending o

conditions (the objects were not exposed to rain during drying) the drying time of the object changed.

5. Adhesion agents. Six (BVDA,

prints. In the experiment No. 3 carried out by the author, Magnetic Jet Black and Magnetic Two Tone Silver/Black showed 

the best results. 

Fig. 2. A papillary pattern print visualized on a plastic bottle after

0/0 0/0 
drying time in a room 

not specified 
2h, a room 2h, a room 25 – 67

space

Silver Special Powder Black powder 

Magnetic Two Tone Silver/Black
Squirrel hair brush Squirrel hair brush Blower Brush with Marabu feather,

Taking into consideration the fact that papillary pattern prints and traces can be deposited on

materials, it would be inappropriate to compare different types of materials, so two materials such as glass and plastic were

In the created table one can see that many initial data positions, such as the number of prints deposited on one object, 

forming mechanism are similar. In turn, significant differences are observed in positions 

Location of water tank. When a water tank is in a room, it is not subject to meteorological factors such as changes in 

air temperature during the day and night, which is a variable that we cannot influence and control. In contrast, it is possib

to provide the same air temperature throughout the experiment. 

er from the lake, saltwater from the sea and water from the water supply system were used 

in the experiments, in the author's opinion, it only expanded the range of initial data and provided an opportunity to obtain

more comprehensive and objective results. 

Time of object in water. In each experiment, the distribution of the time range when the object with experimentally 

deposited latent papillary pattern prints was in the water is different. The coincidence was found in all experiments in only

ion, when in all experiments the objects were removed from the water after 48h. According to the author’s 

opinion, in order to establish the probability of the preservation of latent papillary pattern prints on objects immersed in 

ary to determine a uniform range distribution, so that following the results obtained the impact of 

each subsequent range classification on prints could be evaluated. 

Time and location of object drying. As we can see in the Experiment No. 2, there is a 

hours for objects after their removal from the water, while in the Experiment No. 3 the drying time is variable because the 

objects were dried in an open area and the complete drying of the objects was controlled. So depending o

(the objects were not exposed to rain during drying) the drying time of the object changed.

(BVDA, The Netherlands) adhesion agents were used to visualize the latent papillary pattern 

nt No. 3 carried out by the author, Magnetic Jet Black and Magnetic Two Tone Silver/Black showed 

 
 

A papillary pattern print visualized on a plastic bottle after 24 hours with Magnetic Two Tone Silver/Black

0 2 
67 min, open 

space 
35 – 83 min, open 

space 

Special Blower Black, 
Swedish Black, 

Magnetic Jet Black, 
Magnetic Two Tone Silver/Black 

Blower Brush with Marabu feather, 
Strong Magnetic brush 

Taking into consideration the fact that papillary pattern prints and traces can be deposited on objects from different 

materials, it would be inappropriate to compare different types of materials, so two materials such as glass and plastic were 

er of prints deposited on one object, 

forming mechanism are similar. In turn, significant differences are observed in positions 

orological factors such as changes in 

air temperature during the day and night, which is a variable that we cannot influence and control. In contrast, it is possible 

er from the lake, saltwater from the sea and water from the water supply system were used 

in the experiments, in the author's opinion, it only expanded the range of initial data and provided an opportunity to obtain 

Time of object in water. In each experiment, the distribution of the time range when the object with experimentally 

deposited latent papillary pattern prints was in the water is different. The coincidence was found in all experiments in only 

ion, when in all experiments the objects were removed from the water after 48h. According to the author’s 

opinion, in order to establish the probability of the preservation of latent papillary pattern prints on objects immersed in 

ary to determine a uniform range distribution, so that following the results obtained the impact of 

2, there is a constant drying time of two 

3 the drying time is variable because the 

objects were dried in an open area and the complete drying of the objects was controlled. So depending on the weather 

(the objects were not exposed to rain during drying) the drying time of the object changed. 

The Netherlands) adhesion agents were used to visualize the latent papillary pattern 

nt No. 3 carried out by the author, Magnetic Jet Black and Magnetic Two Tone Silver/Black showed 

24 hours with Magnetic Two Tone Silver/Black 



 

Fig. 3. A papillary pattern print visualized on a plastic bottle after

Fig. 4. A papillary pattern print visualized on a plastic bottle after

In the own experiment, the author also recorded 

number of prints valid for personal identification, the best results were obtained after 24h and 96h on both plastic and glas

objects. The result after 24h could be explained by the short

the result after 96h could be partly explained by the smallest air temperature fluctuation during the day and night, which 

was 6ºC. 
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recovered from fresh and sea water. 
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y pattern print visualized on a plastic bottle after 96 hours with Magnetic Jet Black
 

 
 

A papillary pattern print visualized on a plastic bottle after 240 hours with Magnetic Two Tone Silver/Black
 

In the own experiment, the author also recorded the average air temperature during the day and night. Comparing the 

number of prints valid for personal identification, the best results were obtained after 24h and 96h on both plastic and glas

objects. The result after 24h could be explained by the short time interval when the object was immersed in the water, while 

the result after 96h could be partly explained by the smallest air temperature fluctuation during the day and night, which 
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Розглянуто і проаналізовано рекомендації відомого криміналіста М. С. Бокаріуса по проведенню огляду місця події і трупа. 
Ключові слова: огляд місця події, огляд трупа, практичні рекомендації. 
 
This article deals with сonsidered and analyzed the recommendations of the famous criminalyst N. S. Bocarius to examination of the 

crime scene and corpse. 
Key words: examination of the crime scene, examination of the corpse, practical recommendations. 
 
Рассмотрены и проанализированы рекомендации известного криминалиста Н. С. Бокариуса по проведению осмотра места 

происшествия и трупа. 
Ключевые слова: осмотр места происшествия, осмотр трупа, практические рекомендации. 
 
Вновь обратиться к теме осмотра места происшествия нас побудили допускаемые на практике недостатки при 

его проведении, а также определенная неполнота изложения в большинстве учебников и пособий. В 

криминалистической литературе разделы «Осмотр места происшествия» чаще всего содержат общее описание 

допущенных недостатков осмотра, общие рекомендации по порядку осмотра, статистику выявленных следов и 

возможности их исследования экспертом.  

Наиболее правильный подход к проведению осмотра трупа предложил Н. С. Бокариус, который в своей 

фундаментальной работе «Первоначальный наружный осмотр трупа при милицейском и розыскном 

дознании» (1925 г.) выделил и детально рассмотрел этапы проведения осмотра трупа, дабы «…дать работникам 

дознания пособие к возможно лучшему исполнению ими своих задач при первоначальном осмотре трупа, при 

собирании ими материала столь ценного для интересов дела…» [1, с. 3]. Эти рекомендации до сих пор не потеряли 

своей актуальности и заслуживают внимания. Ни одна работа, посвященная данной теме, не содержит такого 

системного, планомерного и детального описания порядка осмотра трупа, места его обнаружения и окружающей 

местности, как упомянутая. Основываясь на указанной работе, рассмотрим практические рекомендации ее 

автора («указания» – как называл их сам Н. С. Бокариус) о методике проведения осмотра трупа и места 

происшествия и их использование применительно к расследованию серийных (в том числе сексуальных) убийств. 

Осмотр места происшествия по делам об убийствах, по нашему мнению, должен включать в себя несколько 

обязательных этапов: 1) местность, где обнаружен труп (ее расположение, характеристика: оживленная, удаленная, 

редко посещаемая, безлюдная; наличие транспортных путей и маршрутов; возможные пути прихода и ухода 

людей, в т.ч. на транспорте); 2) осмотр ближайших к трупу места и предметов обстановки (наличие следов 

транспорта, людей, животных, предметов и пр.); 3) непосредственно наружный осмотр трупа на месте его 

нахождения (общий вид, поза, предметы и вещи, находящиеся на трупе, в карманах его одежды, в его вещах, 

осмотр одежды, тела и т.д.); 4) последующий осмотр трупа в условиях судебно-медицинского морга с участием 

судебно-медицинского эксперта. 

Выбор последовательности указанных этапов осмотра (1-3) зависит от конкретных условий обнаружения трупа 

и характера местности, с целью тщательного осмотра всего, имеющего значения для расследования, правильного 

определения территории, подлежащей осмотру, в пределах которой могут быть обнаружены следы преступления и 

преступника, все, что может указать на правильное направление расследования. Сначала, например, может 

осматриваться непосредственно место обнаружения трупа и сам труп (этапы 2-3). После этого, определив время 

наступления смерти, способ и орудие убийства, имеющиеся повреждения, их характер, отсутствующие вещи, 

предметы и проч., может прицельно осматриваться окружающая обстановка и местность (этап 1). Здесь важным 

является указание Н. С. Бокариуса о необходимости описания трупа и его впечатления на проводящего 

осмотр «…в смысле его внешнего вида сравнительно с обычным видом человека в соответственных условиях, 

места, обстановки и положения тела его» [1, с. 33]. Это может указать на возможный мотив происшедшего 



события, а последующий тщательный осмотр места происшествия может только подтвердить или опровергнуть 

первое предположение от вида и положения трупа. 

Актуальной и важной является также следующая рекомендация: «Не трогать трупа и ничего на нем или около 

него до тех пор, пока не будет запечатлено (фотография!) и записано (в протокол!) все» что касается фотосъемки 

картины места происшествия или обнаружения трупа, фотоснимки трупа, повреждений и других особенностей на 

теле и на его одежде; фотосъемка различных пятен и следов на трупе, его одежде и около него; вещественных 

доказательств (предметов, документов и пр.); фотосъемка с целью идентификации личности [1, с. 10]. 

Применительно к расследованию серийных сексуальных убийств правильное описание положения и позы трупа 

может указывать на мотив преступления, последовательность совершения различных манипуляций с телом и 

другие важные обстоятельства преступления. Тщательный и целенаправленный осмотр и рекомендуемое 

запечатление «повреждений и других особенностей на теле и на одежде…» трупа по делам данной категории 

позволит обнаружить важные для расследования и ускользнувшие от преступника следы. Например, следы 

пальцев рук преступника при касании им элементов одежды потерпевших (пуговицы, застежки, ремни, обувь, очки 

и т. д.), наличие «автографа», что позволяет судить о возможном мотиве убийства преступления. 

На практике осмотр трупа на местности часто сводится к осмотру только трупа (трупа вообще), а в отношении 

местности описывается только ее общая характеристика (вид местности, ее местонахождение, ориентация по 

сторонам света, почва и некоторые другие признаки). Большее внимание обращается на описание трупа, зачастую 

насчет повреждения (уничтожения) важных объектов, находящихся на местности. Подобное отношение 

встречается даже при расследовании особо тяжких и, так называемых, «резонансных» преступлений. По делу 

«пологовского маньяка» С. Ткача осмотр места происшествия, как трупов, так и прилегающей местности, где они 

были обнаружены, проводился неквалифицированно. Не осматривалась местность, прилегающая к месту убийства 

и обнаружения трупов, для обнаружения следов, которые мог оставить преступник (в том числе следов 

велосипеда). «Оперативность» раскрытия, «результаты» расследования, а также рекордное число «подозреваемых» 

по этому уголовному делу общеизвестны. 

«Чем необычнее, неестественнее положение трупа и обстановка, в которой он обнаружен, тем осторожнее надо 

подходить к обследованию мертвого тела, не трогая, не смещая его, пока не будет окончательно установлено, что 

все необходимое в отношении запечатления первоначальной картины обнаружения трупа уже закончено 

вполне» [1, с. 11]. Осматривая труп, следователь в отсутствие судмедэксперта может испытывать определенные 

трудности при описании характера повреждений. В таких случаях Н. С. Бокариус советует: «Полезно снять 

фотографию с поврежденной части, а в протоколе осмотра достаточно указать, что отделены (оторван) такие-то 

части, и описать лишь состояние поверхностей в отношении к тому, представляют ли они поверхность, влажную 

или уже высохшую; можно указать на то, что торчат кости… висят лоскутами кожные обрывки» [1, с. 34]. 

Важным является также его указание о необходимости использования фотосъемки, поскольку положение трупа 

может иметь вид, трудный для описания в протоколе даже опытным следователем, для запечатления всех деталей, 

позволяющих впоследствии описать все в протоколе осмотра надлежащим образом. Применительно к 

расследованию сексуальных убийств соблюдение указанного требования является важным потому, что 

зафиксированный цвет волос, глаз, косметики, одежды жертвы может дать ответ на вопрос – имеется ли в этом 

совпадение с ранее обнаруженными жертвами, указать на серийность преступлений. Указанные детальные снимки 

различных объектов с места происшествия впоследствии могут быть использованы при составлении 

психологического профиля (портрета) преступника. При этом следует соблюдать меру в тщательности и 

подробном описании всех деталей, частей тела, других объектов. Однако, не следует в общем описании трупа 



отмечать отдельные детали, которые впоследствии будут осмотрены и описаны при последующем, более 

тщательном осмотре трупа [1, с. 43]. 

Важным является также требование об охране обстановки места происшествия от внесения изменений или 

повреждений другими (кроме следователя) участниками осмотра. До окончания осмотра трупа подходить к нему 

может только лицо, непосредственно проводящее осмотр (следователь), а не группа лиц, поскольку даже при 

внимательной и осторожной ходьбе неминуемо можно уничтожить или видоизменить положение различных 

объектов (микрообъектов). «Осмотр должен производить только тот, кто оставляет протокол этого осмотра. 

Сторонняя консультация, указания, замечания других лиц будут только нарушать ход работы, отвлекать и 

разбрасывать внимание…», указывает Н. С. Бокариус [1, с. 11]. Для полного и качественного отражения в 

протоколе хода и результатов данного следственного действия важное значение имеет также следующая 

рекомендация: «Составление протокола первоначального осмотра (по определенной схеме!) должно быть 

производимо во время самого осмотра, попутно изучению наблюдаемых явлений и обстоятельств, а никак не 

позже, по окончании осмотра, по памяти» [1, с. 12]. 

В работе Н. С. Бокариуса содержатся и другие ценные указания, касающиеся практически всех аспектов 

осмотра трупа и места преступления. При знании и надлежащем использовании этих советов следователями 

осмотр мест происшествия по делам об убийствах был бы гораздо более грамотным, качественным и полным, что 

создало бы условия для успешного расследования преступления. Многие трудности и неудачи предварительного 

следствия и судебного разбирательства объясняются именно упущениями на начальной стадии производства по 

делу [2, с. 67]. 

Следует проанализировать богатое литературное наследие Н. С. Бокариуса и других известных ученых-

криминалистов и, с учетом современных реалий преступности и правоохранительной практики, творчески 

использовать имеющиеся рекомендации как для подготовки кадров, так и в расследовании преступлений. 
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The significance and role of the mandatory involvement of a specialist in the conduct of procedural actions in criminal proceedings in 
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Раскрывается значение и роль обязательного привлечения специалиста к проведению процессуальных действий в 

уголовном производстве Украины. Определяется ряд проблемных аспектов, связанных с обязательным участием специалиста в 
процессуальных действиях, которые ставят под сомнение состоятельность и допустимость результатов таких действий. 
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в уголовном производстве. 
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Залучення спеціаліста до участі у проведенні процесуальних дій є одним із видів процесуальної форми 

використання спеціальних знань в кримінальному провадженні. В більшості випадків порядок проведення 

процесуальних дій не передбачає обов’язкової участі в них спеціаліста. В таких випадках прийняття рішення про 

необхідність залучення спеціаліста належить до компетенції суб’єкта розслідування та не є обов’язковим. При 

цьому право залучення спеціаліста під час досудового розслідування надається також і стороні захисту. 

Поряд із цим законодавець передбачає випадки обов’язкового залучення спеціаліста для проведення 

процесуальних дій, як то: огляд трупа (ст. 238 КПК України), огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією (ст. 239 КПК України), допит малолітньої або неповнолітньої особи (ст. 226 КПК України), 

копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, 

інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах (ч. 2 ст. 168 КПК України).  

Тобто, керуючись логікою законодавця, розуміємо, що отримання фактичних даних, що мають значення для 

кримінального провадження, при проведенні тих процесуальних дій, участь в яких спеціаліста є обов’язковою, 

неможливе без того обсягу професійних знань, вмінь та навичок, якими володіє спеціаліст [1, с. 337]. Відповідно, 

недотримання суб’єктом розслідування у згаданих випадках вимоги щодо залучення спеціаліста до проведення 

процесуальних дій дає підстави для визнання здобутих в результаті них доказів неналежними та недопустимими. 

За таких умов (зобов’язувальний характер процесуальних норм) ключову роль відіграє кваліфікація особи, що 

залучається як спеціаліст, рівень та межі її професійних компетентних знань: вони повинні бути достатніми для 

встановлення фактичних даних, що мають значення для провадження. Гарантією того, що суб’єкт розслідування не 

допустить втрату фактичних даних при проведенні таких процесуальних дій, є те, що він не приймає рішення, 

залучати спеціаліста чи ні, і, якщо залучати, то спеціаліста якої кваліфікації, – а лише виконує вимоги, встановлені 

законодавцем. 

Так, для спеціаліста, який обов’язково залучається до огляду трупа, законодавець встановив кваліфікаційні 

вимоги: повинен залучатися судово-медичний експерт або лікар, якщо вчасно неможливо залучити судово-

медичного експерта (ч. 1 ст. 238 КПК України). До огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, обов’язково повинен 

залучатися судово-медичний експерт (ч. 2 ст. 239 КПК України). До допиту малолітньої або неповнолітньої особи 

обов’язково повинен залучатися педагог або психолог, а за необхідності – лікар (ч. 1 ст. 226 КПК України). 

З огляду на проаналізований порядок дещо незрозумілою виглядає позиція законодавця щодо невизначеності 

кваліфікації спеціаліста, якого обов’язково необхідно залучати при копіюванні інформації, що міститься в 

інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних 

системах, їх невід’ємних частинах (ч. 2 ст. 168, ч. 4 ст. 99 КПК України). 

Тобто законодавець зобов’язує суб’єкта розслідування залучати спеціаліста для копіювання інформації, що 

міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-

телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, і порушення цієї вимоги є підставою для визнання 



здобутих в результаті такого копіювання доказів неналежними та недопустимими, – але при цьому зовсім не вказує 

ані межі (галузь діяльності), ані обсяг (кваліфікаційні вимоги) його фахових знань, вмінь та навичок. Це означає, 

що суб’єкт розслідування сам повинен визначити компетенцію фахівця, якого він залучає як спеціаліста. 

Очевидно, що в цьому випадку законодавець сам не дотримується запровадженої ним логіки при регламентації 

обов’язкового залучення спеціаліста до проведення процесуальних дій. Виникає логічне запитання: навіщо участь 

спеціаліста є обов’язковою, якщо суб’єкт розслідування самостійно визначає кваліфікацію такого спеціаліста? 

Виникає й цілий ряд інших питань, як то: – в якій галузі знань особа, що залучається як спеціаліст, повинна мати 

професійні знання?; – який рівень освіти повинна мати особа, що залучається як спеціаліст?; – чи повинна особа, 

що залучається як спеціаліст, офіційно працювати чи може бути само зайнятою особою?; – яким чином суб’єкт 

розслідування повинен впевнитися в фаховості знань особи, що залучається як спеціаліст? тощо [2, с. 42-43, 45]. 

При такому порядку, на наш погляд, не може вестися мова про гарантування повноти та об’єктивності здобутих за 

допомогою залученого спеціаліста фактичних даних і спотворюється значення обов’язкового залучення 

спеціаліста, як суб’єкта, що володіє певними фаховими компетенціями. 

Ще один проблемний аспект залучення спеціаліста до проведення процесуальних дій у кримінальному 

провадженні, на наш погляд, виникає у зв’язку з відсутністю в Кримінальному процесуальному кодексі України 

чіткого визначення конструкції «труп», яку законодавець вживає в ряді норм, в тому числі в 

ст. ст. 238, 239 КПК України, де мова ведеться про порядок огляду трупу та огляду трупа, пов’язаного з 

ексгумацією. 

Наприклад, в ст. 238 КПК України (Огляд трупа) законодавець передбачає, що обов’язковим учасником такого 

огляду є судово-медичний експерт або лікар (якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта). Але 

за відсутності чіткого розуміння, що саме є «трупом» в кримінальному провадженні, постає питання: чи необхідно 

обов’язково залучати судово-медичного експерта або лікаря для огляду, наприклад, частин тіла людини, які не 

становлять єдиного анатомічного цілого взагалі, або таких частин тіла як кість руки, ступня ноги – тобто частин 

тіла, за відсутності яких людина може бути живою, а не мертвою (трупом в загальноприйнятому розумінні)? Чи 

буде в такому випадку порушенням процесуального порядку збирання доказів, якщо слідчий проведе огляд 

знайденої частини руки людини без залучення судово-медичного експерта? І чим в такому випадку буде являтись 

оглянута частина тіла людини: трупом чи ні, і, якщо ні, то чим? [3, с. 61]. Такі питання виникають й щодо огляду 

трупа, пов’язаного з ексгумацією (ст. 239 КПК України). 

Разом з цим важливо розуміти, що особа, яка залучається як спеціаліст, є учасником лише тієї процесуальної 

дії, до якої вона залучається, а не провадження в цілому. Отримати фактичні дані завдяки професійним знанням, 

якими володіє особа, що залучається як спеціаліст, можливо лише в межах процесуальної дії, до участі в якій вона 

залучається. І, зважаючи на мету залучення спеціаліста до проведення процесуальної дії, законодавцем не 

передбачена можливість допиту спеціаліста та отримання від нього показань – відомостей про результати 

застосування ним фахових знань, що мають значення для цього кримінального провадження [1, с. 334-335]. Але 

при цьому відповідно до ч. 2 ст. 105 КПК України додатками до протоколу можуть бути, в тому числі, письмові 

пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії. Протоколи процесуальних дій 

та додатки до них, складені в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом, є документами –

 процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України). Нажаль ігноруванні суб’єктами розслідування такої 

можливості як відібрання та долучення до протоколів процесуальних дій письмових пояснень спеціалістів, що 

брали участь в їх проведенні, призводить до втрати важливого обсягу фактичних даних, що отримані за допомогою 

саме фахових знань спеціалістів, бо не знаходять свого відображення в інших процесуальних документах, зокрема, 

протоколах процесуальних дій. 



Для врегулювання окреслених проблемних аспектів, пов’язаних із обов’язковим залученням спеціаліста до 

проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні України, необхідно: 

– окреслити кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, що залучаються до копіювання інформації, що міститься в 

інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних 

системах, їх невід’ємних частинах, чітко розмежувавши їх компетенцію щодо обсягу та форми застосування 

фахових знань; 

– надати чітке визначення в кримінальному провадженні таким категоріям, які характеризують тіло (частини 

тіла) людини, як живої, так і неживої (труп, частини трупа тощо) та привести у відповідність до цих визначень 

положення кримінального процесуального закону, що стосуються обов’язкової участі спеціаліста при роботі з 

такими об’єктами; 

– запровадити практику обов’язкового відібрання суб’єктами розслідування письмових пояснень спеціалістів, 

що залучаються до проведення процесуальних дій, – особливо при їх обов’язковому залученні, – та долучення їх 

до протоколів процесуальних дій як додатків, що в подальшому забезпечить їх використання як джерел доказів в 

процесі доказування. 
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Останнім часом, наука криміналістика демонструє потужний прорив вперед у розрізі наукових досягнень, 

розробок, досліджень. Фактично немає такої галузі криміналістичної техніки якої б не торкнулись наукові 

розробки, які були модернізовані та успішно використані у боротьбі зі злочинністю чи то під час розслідування 

кримінальних проваджень, чи при попередженні або профілактиці злочинних посягань. 

Дуже цікавим на даний час є розвиток трасологічної експертизи, як виду криміналістичних досліджень. З теорії 

криміналістики відомо, що трасологія вивчає закономірності і механізми виникнення різних видів слідів, а також 

розробляє засоби і методи їх пошуку, виявлення, вилучення та дослідження з метою розслідування і попередження 

кримінальних правопорушень. 

До завдань трасології можна віднести: 

– вивчення різноманітних видів слідів та їхніх типових властивостей, які можуть мати значення для 

ідентифікації об’єктів; 

– вивчення умов та механізму утворення слідів, які дають змогу встановити обставини події кримінального 

правопорушення; 

– вивчення наявних проблемних аспектів у досліджуваній галузі, а також розроблення нових засобів і методів 

виявлення, фіксації, вилучення та дослідження слідів тощо [1, с. 36]. 

Завдяки проведенню трасологічної експертизи та безпосередньо вирішенню поставлених перед нею завдань, 

можна встановити чимало вкрай необхідних фактів, що мають значення для розслідування кримінальних 

правопорушень, а саме: тотожність об’єкта, яким утворений слід або кілька слідів на одному або кількох місцях 

подій; деякі ознаки об’єкта, який утворив слід; окремі обставини події, що відбулася; механізм та умови 

виникнення слідів загалом тощо [2, с. 442-444]. 

Серед великого різноманіття слідів, які вивчає трасологія ми хотіл б зупинитись на слідах рук та шкіряних 

поверхонь тіла людини, тому що саме вони виявляються на місці події вчинення кримінального правопорушення 

найчастіше. З практики відомо, що розділ криміналістики, який вивчає будову шкіряних візерунків на пальцях рук 

людини має назву дактилоскопія (від греч. daktilos – палець і skopeo - дивлюсь, що буквально означає 

«пальцероздивляння») [3]. 

Дактилоскопічні дослідження вирішують три типи завдань: виявлення слідів рук на місці події, 

дактилоскопічна ідентифікація особи та дактилоскопічна реєстрація. 

Але з історичних джерел також відомо, що вчені які вважалися засновниками дактилоскопії, були лікарями або 

антропологами. До прикладу Френсіс Гальтон в своїй практиці більше цікавився папілярними візерунками пальців 

для розробок у галузі психології та спадковості, ніж для викриття злочинців. Саме він встановив одну з основних 

закономірностей в генетиці спадкових фороб – різку зміну візерунків на долонях і стопах ніг людей, які 

страждають на хворобу Дауна [4]. 



Тобто вивчення шкіряних візерунків з ціллю встановлення психологічних, фізиологічних, анатомічних та інших 

характеристик людини займається інша наука під назвою – дерматогліфіка. 

Поняття «криміналістична дерматогліфіка» в науковому середовищі було вперше запропоновано 1996 р. 

В. В. Яровенком [5, с. 7]. Як зазначає О. І. Ізотов переспективи розвитку криміналістичної дерматогліфіки 

полягають у визначенні пошукової криміналістичної моделі особистості. Медична дерматогліфіка вже має значну 

наукову і практичну бази для розпізнавання антропологічних, морфологічних і психологічних особливостей 

людини, заснованих на дослідженнях дерматогліфік (дерматогліфічних особливостей) долонної поверхні, волярної 

поверхні стопи та інших ділянок покрову шкіри та слизових оболонок людини [4]. 

На думку К. М. Бадикова, «криміналістична дерматогліфіка – розділ трасології, що вивчає будову папілярних 

візерунків та волярних поверхонь кистей рук, стоп та шкірного покриву людини в цілому (за винятком флексорних 

ліній) та розробляє засоби та методи зі збирання, дослідження, оцінки та використання слідів шкіряного покриву з 

метою вирішення класифікаційних, ідентифікаційних та діагностичних завдань у процесі розкриття, розслідування 

та попередження злочинів» [6]. 

Інший науковець М. П. Майліс в своїх працях стверджує, що дерматогліфіка – напрям дактилоскопії, що 

ставить собі завдання визначення характеристики особи злочинців і підозрюваних у скоєнні злочинів за 

папілярними візерунками [7]. 

На наш погляд варто зауважити, що дактилоскопія і дерматогліфіка вивчають один об’єкт шкіру людини а 

точніше візерунки папілярних ліній, але цілі і завдання у них різні, дактилоскопія ідентифікує людину за 

папілярними візерунками а дерматогліфіка вивчає його біологічні властивості. Тобто ми вважаємо, що це різні 

напрямки досліджень хоча вони вивчають один об’єкт гребінцеву шкіру людини (папілярні візерунки). З цієї 

позиції два напрямки досліджень можуть доповнювати один одне, і в комплексі виокремлювати особу злочинця чи 

підозрюваного. 

В. В. Яровенко зауважує, що аналіз теоретичних розробок і практики дає змогу запропонувати визначення 

криміналістичної дерматогліфіки як самостійного розділу слідознавства, який вивчає ознаки і характеристику 

папілярних візерунків, волярних поверхонь кистей рук і стоп, флексор них (згінальних), фунціональних складок і 

шкіри людини в цілому, а також їх слідів, виявлених на різних предметах, шляхом проведення слідчих та 

розшукових заходів з метою визначення рис характеру, властивостей організму, обумовлених генетичними, 

національними та географічними ознаками [8]. 

На що О. І. Ізотов заперечує, зазначаючи, що термін «слідознавство» не є беззаперечним і його визнають не всі 

криміналісти, а стосовно дерматогліфіки з її специфічними методами дослідження (нерідко запозиченими з 

медицини, антропології, етнографії тощо) – таким, що не визначає конкретну галузь криміналістичної техніки. 

Тому, запропонував своє визначення дерматогліфіки сформулювавши його таким чином: криміналістична 

дерматогліфіка – це самостійний розділ криміналістичної трасології, який вивчає особливості морфогенезу 

волярних поверхонь кінцівок та шкіряного покриву людини, їх форми і розміри, а також відображень у 

навколишньому середовищі з метою вирішення класифікаційних, ідентифікаційних і діагностичних завдань у 

процесі розкриття, розслідування та попередження злочинів [4]. 

Отже, ми вважаємо, що дерматогліфіка має великий науковий і практичний потенціал, використовуючи який 

можна вирішувати ідентифікаційні, класифікаційні, діагностичні та прогностичні завдання досудового 

розслідування, які в перспективі стануть доказовою базою при розгляді кримінальних проваджень в суді. На наш 

погляд використовуючи знання дерматогліфічних досліджень у комплексі з існуючими методиками 

криміналістичних досліджень у томі числі трасологічних, дактилоскопічних, складання психологічного портрета 



злочинця це вплинуло б на позитивне вирішення широкого кола діагностичних завдань та побудови пошукової 

криміналістичної моделі злочинця. 
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Як свідчить багаторічна практика господарської діяльності всіх господарюючих суб’єктів єдиним методом 

встановлення та підтвердження нестачі є проведення інвентаризації. Згідно із загальним визначенням 

інвентаризація – це фактична перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінка активів та 

зобов'язань. 

Проведення інвентаризації на підприємствах регламентовано ст. 10 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІІ 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон Про бухоблік) та нормами Положення 

про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 

№ 879, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142 (далі – Положення № 879). 

Але дія Закону Про бухоблік і відповідно Положення № 879 не поширюється на таку категорію суб’єктів 

господарювання як фізичні особи – підприємці (далі – ФОП). 



При тому, що згідно з п. п. 20.1.9 ст. 20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі –

 Податковий кодекс) контролюючі органи мають право вимагати під час проведення перевірок від платників 

податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, 

зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки, але на сьогодні відсутні нормативні вказівки щодо 

порядку організації, строків, вимог до документального оформлення інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей для фізичних осіб – підприємців. 

Проведення інвентаризації передбачає звірку фактичної наявності активів із даними бухгалтерського обліку. 

При цьому, положення Закону Про бухоблік на ФОП не поширюються і відповідно до ст. 296 Податкового кодексу 

передбачено, що підприємці ведуть лише облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих 

доходів. 

Виходячи із практики більшість підприємців не ведуть облік всіх господарських операцій та навіть не в повній 

мірі забезпечують збереження первинних документів або не контролюють повноту зазначення всіх обов’язкових 

реквізитів в первинних документах, вимоги до оформлення яких визначено теж в Законі Про бухоблік та в 

Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за номером 

№ 168/704. Слід звернути увагу, що дія Положення № 88 теж обмежена лише підприємствами, їх об'єднаннями та 

госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установами та організаціями, 

основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету. 

При цьому, відповідно до діючих нормативних актів документальним підтвердженням оформлення 

господарських операцій між суб’єктами підприємницької діяльності в рамках укладених між ними договорів є 

належним чином складені первинні документи, на даних яких базується бухгалтерський та податковий облік. 

При проведенні експертиз з питань підтвердження розміру збитків внаслідок нестачі у підприємців виникає ряд 

складнощів в частині неналежного оформлення результатів інвентаризацій або навіть відсутність їх в матеріалах 

кримінального провадження. Відсутність повного бухгалтерського обліку всіх господарських операцій не дає 

можливості під час проведення експертизи підтвердити правильність визначення результатів проведеної 

інвентаризації. 

Відповідно до ч. 2 ст. 242 Кримінально-процесуального кодексу України слідчі органи зобов’язано забезпечити 

проведення експертизи для визначення розміру матеріальних збитків. 

Не врегулювання зазначеного питання на законодавчому рівні стає причиною відмови у проведенні експертизи 

або підштовхує експерта до проведення ревізійних дій – виведення залишків активів на дату проведення 

інвентаризації, що відповідно до п. 1.1 розд. ІІІ «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з 

питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, визначено, що проведення ревізійних дій не належить до завдань 

економічної експертизи. 
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Як відомо, криміналістичні експертизи являють собою клас судових експертиз, науковою основою для яких 

слугують положення низки приватних криміналістичних теорій (теорій криміналістичної ідентифікації і 

криміналістичної ідентифікації, вчень про механізми слідоутворення, про ознаки тощо, а також дані 

криміналістичної техніки) [1, с. 191]. 

Дискусія навколо зазначених експертиз та їх місця і ролі як для розвитку судової експертизи, так і в 

класифікації судових експертиз триває з середини минулого століття й неодноразово ставала предметом окремого 

інтересу науковців та докладно висвітлювалася в спеціальній літературі [2, с. 281-286; 3, с. 122-129]. Так чи 

інакше, незважаючи на розмаїття наукових точок зору і наявність абсолютно діаметральних поглядів щодо ознак, 

складу і долі криміналістичних експертиз, потрібно зважати на те, що при проведенні зазначених експертиз 

«застосовуються спеціальні прийоми, методи і засоби, розроблені криміналістикою» [4, с. 336], в надрах якої 

зародилася і формувалася та з часом з якої виокремилася судова експертологія (теорія судової експертизи). В 

системі сучасної криміналістики групу криміналістичних експертиз продовжують виокремлювати через 

застосування при їх проведенні ідентифікаційних та інших спеціальних методів цієї науки [5, с.17-18]. В усіх 

основних частинах (розділах) криміналістики ці експертизи також традиційно продовжують відмежовувати від 

інших судових експертиз, зокрема, якщо йдеться про використання тактичних комбінацій і операцій у певних 

слідчих ситуаціях, під час висвітлення окремих криміналістичних методик проведення досудового розслідування, 

коли визначаються алгоритми дій слідчого тощо. Категорія «криміналістичні експертизи» використовується для 

позначення певної групи експертиз у навчальному процесі при підготовці та підвищені кваліфікації юристів. Усі 

кваліфіковані та обізнані у криміналістичних питаннях слідчі, прокурори, судді та адвокати одразу розуміють, що 

мається на увазі під криміналістичними експертизами та їх можливостями для забезпечення інтересів правосуддя. 

Проте, на сьогоденні деякі науковці стверджують про закінчення існування класу криміналістичних 

експертиз, оскільки вони являють собою дослідження речових доказів та інших об’єктів на основі положень різних 

природничих, технічних та інших наук (хімії, фізики, біології тощо) і їх назва не коректно відображає їх власний 



конкретний зміст, природу закономірностей, які вони досліджують, а положення, розроблені в сфері науки 

криміналістики, використовуються при проведенні інших, не лише криміналістичних судових експертиз [6]. 

В основу обґрунтування зникнення класу криміналістичних експертиз покладається критичне ставлення до 

сучасної наукової класифікації судових експертиз, яка не позбавлена недоліків, а також те, що з розвитком знань 

під впливом різних факторів (потреби слідчої і судової практики, поширеність певних об’єктів тощо) відбувається 

їх трансформація з материнської науки у достатньо автономну сферу, яка стає самостійною наукою. При цьому, 

для переконання наведені приклади, пов’язані з судовою медициною і судовою психіатрією. 

Що стосується класифікації судових експертиз, то слід виходити з того, що по-перше, тема класифікації 

класифікацій взагалі залишається відкритою філософською проблемою; по-друге, як штучна спеціальна 

класифікація, вона слугує задоволенню певних прагматичних інтересів, хоч і відображає рівень знань у теорії 

судових експертиз та слугує їх збагаченню завдяки систематизації; по-третє, вимоги створити абсолютно 

досконалу класифікацію, за винятком, хіба що найпростіших випадків, виглядає несерйозно і здатне лише 

дезорієнтувати [7, с. 27]. Але головне, - потрібно враховувати соціально-політичне значення медицини, психіатрії і 

психології і загально визнані правові положення, які визначають значення зазначених галузей науки для 

здійснення судочинства та ювенальної юстиції. 

Без спеціальних знань цих наук про людину, про закономірності, пов’язані з її народженням, життям і 

смертю, віком, хворобами, тілесними ушкодженнями тощо не виникло б взагалі багатьох правових явищ і базових 

правових категорій (право- і дієздатність особи, вік особи для настання юридичної відповідальності, неосудність, 

фізична і моральна шкода тощо), не з’явилися б окремі правові інститути й деякі підгалузі права (примусові заходи 

медичного і виховного характеру, спадкове право тощо), не було б можливим існування кваліфікації 

правопорушень, пов’язаних із настанням смерті особи або заподіянням їй тілесних ушкоджень тощо. 

Саме таке важливе значення медицини, психіатрії і психології для справедливого здійснення судочинства і 

правового регулювання суспільних відносин у цілому давно визначило включення їх до, так званих, судових наук, 

поряд з криміналістикою і судовою експертологією (теорією судової експертизи, теоретичними основами судової 

експертизи), в системі яких судова медицина, судова психіатрія, судову психологія є дещо відокремленими і мають 

власні сфери розвитку та певну автономію. Їхній статус «судових наук» перевірений часом, чого не можна сказати 

про інші галузі науки (фізику, хімію, біологію тощо), методи яких поширено використовуються при проведенні 

багатьох видів судових експертиз. Але з існуванням судової хімії, судової фізики, судової біології тощо, про що 

йшлося колись у наукових дискусіях, у практичному плані якось не склалося. І чи виправдають себе часом якісь 

нові «судово-експертні науки», зокрема «судове мовознавство», «судове зброярство» та інші, на наш погляд, зараз 

казати зарано. Забезпечення потреб правосуддя у використанні спеціальних знань з інших галузей науки, так чи 

інакше, пов’язані із досягненнями криміналістики, без використання наукових основ, методів і категоріального 

апарату якої не обходиться жодне судово-експертне дослідження з числа традиційних криміналістичних експертиз. 

Отже, і подальший розвиток методології, принаймні на сьогодні та у найближчий перспективі, має відбуватися у 

зв’язку з даною науковою галуззю. 
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У даних тезах розглянуто поняття судової експертизи при розслідування справ. Визначено необхідність проведення 
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In the given theses, an understanding of the judicial expertise is shown when examining the reference. The necessity of carrying 

out an examination is indicated and the importance of being carried out in the court and in the pre-trial examination in criminal processes 
is show 
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В данных тезах рассмотрено понятие судебной экспертизы при расследовании дел. Определена необходимость 

проведения экспертиз и отражена важность их проведения в судебном и досудебном разбирательстве в уголовных процессах. 
Ключевые слова: уголовное производство, судебный эксперт, судебная экспертиза, специальные знания. 
 
Сьогодні експертизи проводяться в різних сферах людської діяльності, а їх результат є одним із найбільш 

вагомих доказів в суді та на стадії досудового розслідування. Спеціальним законом, який встановлює базові засади 

проведення судових експертиз є Закон України «Про судову експертизу». Саме цей Закон визначає правові, 

організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності [1]. Загалом, метою судово-експертної діяльності є 

забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на 

максимальне використання досягнень науки і техніки. 

Проведення судових експертиз є однією з форм використання спеціальних знань у кримінальному 

судочинстві і має важливе значення для досудового розслідування злочинів і судового розгляду в кримінальних 

провадженнях адже, вони є джерелом доказової бази, за допомогою якої при розслідуванні та судовому розгляді 

кримінальних справ добуваються нові докази чи перевіряються існуючі. 

Ознаками судової експертизи є: а) застосування спеціальних знань у формі дослідження (отримання нових 

даних, які до цього не були відомі ініціаторам проведення експертизи) до певних об’єктів та предметів 

(спеціальними знаннями є професійні знання, що застосовуються експертами та не є загальновідомими); 

б) здійснення експертизи особливим суб’єктом – експертом; в) дотримання процесуальної форми; г) одержання 

нових фактів та оформлення результатів у вигляді висновків експерта [2]. 

Мета судової експертизи полягає у проведенні експертом спеціального дослідження. Таке дослідження 

передбачає отримання таких нових фактичних даних які досі ініціаторам проведення експертизи не були відомі та 

які іншим способом встановити неможливо. 

Об’єктом у проведенні експертизи є певний предмет (предмети), які необхідно дослідити експерту, якими 

зазвичай є речові докази. Крім того, до об’єктів експертизи також належать події, факти, явища та інші 



нематеріальні об’єкти, необхідність вивчення яких в процесі розгляду потребує спеціальних знань та проведення 

експертного дослідження. Однак вивчення цих подій, фактів, явищ та інших нематеріальних об’єктів здійснюється 

шляхом дослідження матеріальних носіїв інформації про них. Підставою для проведення конкретної експертизи є 

експертне завдання, яке необхідно вирішити експерту в процесі та за результатами використання спеціальних 

знань із застосуванням наявних в нього засобів та методів [2]. 

Експертиза спрямована на виявлення саме фактичних даних, які можуть підтвердити або спростувати факти, 

що мають юридичне значення. Самі по собі юридичні факти експертизою не встановлюються чи не виключаються, 

оскільки право на це в процесі належить лише суду.  

Найчастіше до судової експертизи вдаються з метою перевірки та уточнення вже зібраних доказів. Також за 

допомогою експертизи з’ясовуються причинно-наслідкові зв’язки, походження фактів, механізм та причини їх 

утворення. 

Судова експертиза дозволяє визначити час настання та перебігу явищ і дій, забезпечує вирішення питання 

про схожість осіб, речовин, предметів та їх групову приналежність. За допомогою експертизи можуть бути 

визначені склади речовин, експертиза дозволяє виявити кількісні та якісні характеристики, встановити стани та 

факти, які мають юридичне значення. 

Таким чином, 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. 
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В тезисах обоснована потребность и предложено ввести ответственность за совершение преступлений международного 
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На сьогодні перед світовим співтовариством гостро, як ніколи раніше, постала невідкладна потреба у 

об’єднанні зусиль з метою ефективної протидії злочинам міжнародного характеру. 

Відомо, що ще у 20-х роках XX століття частина юристів-міжнародників виступали за прийняття 

міжнародного кодексу, де були б перелічені найбільш серйозні порушення міждержавного права і встановлені 

конкретні санкції за діяння, що мають ознаки міжнародної суспільної загрози з їх поділом на дві основні групи: 

міжнародні злочини і «правопорушення міжнародного характеру, стосовно яких має місце конфлікт національних 

юрисдикцій або складно визначити територіальну юрисдикцію певних держав». Тому міжнародна конференція з 

уніфікації кримінального законодавства, яка проходила ще у 1927 році у Варшаві, фактично до «міжнародних 

злочинів віднесла тільки такі правопорушення: піратство; підробка металевих грошей і державних цінних паперів; 

торгівля рабами; торгівля жінками і дітьми; навмисне застосування будь-яких засобів, що здатні спричинити 

суспільну небезпеку; торгівля наркотиками; торгівля порнографічною літературою; інші злочини, які передбачені 

міжнародними конвенціями». 

Реалії такі, що уже сьогодні є нагальна потреба у подальшому поглибленні наукових досліджень міжнародної 

та регіональної юрисдикції щодо засадничих положень соціально-комунікаційного права, інтелектуального права, 

інноваційного права, інформаційного права, електронного права, кіберправа, ІТ-права, ІТ-економіки, ІТ-

інтелектуального права, ІТ-кібербезпеки, кіберкримінологїї, кіберкриміналістики, кіберекспертології, 

кібердетективознавства з метою підсилення ефективності запобігання і протидії протиправним діям в 

кіберпросторі і інтернет просторі (кібертероризму, кібершахрайству, кіберзлочинності) у сфері соціально-

комунікаційних інформаційних технологій [1]. 

Очевидно, що злочини міжнародного характеру, до яких відносяться діяння, що «посягають на інтереси 

декількох держав, які вчиняються особами (групами осіб) не у зв’язку з політикою будь-якої держави», а в супереч 

законодавству і правопорядку своєї держави заради досягнення власних протиправних цілей також представляють 

міжнародну суспільну загрозу [2, с. 25]. 

Для ефективної діяльності із запобігання, протидії і розслідування злочинів міжнародного характеру 

(транскордонних, транснаціональних, трансконтинентальних) [3] вважаємо за доцільне створення міжнародного 

органу кримінального правосуддя у структурі ООН – міжнародної організації під егідою якої узгоджуються дій 

націй у досягненні міжнародного миру та безпеки. 



При створенні такого головного органу Організації Об’єднаних Націй слід врахувати позитивний досвід 

діяльності Міжнародного суду ООН (ст. 7 Статуту ООН, Статут Міжнародного Суду) [4], а також Міжнародного 

кримінального суду [5] щодо: 

встановлення кримінальної відповідальності за злочини міжнародного характеру та визначення міри 

покарання за їх вчинення; 

засад притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів міжнародного характеру; 

повноважень та юрисдикції такого міжнародного органу правосуддя; 

розслідування злочинів міжнародного характеру; 

кримінального переслідування; 

судового розгляду відповідних справ, оскарження і перегляду рішень; 

виконання покарань. 

Крім того необхідно розробити дієвий міжнародно-правовий механізм запобігання злочинам міжнародного 

характеру новоствореним міжнародним органом кримінального правосуддя, спрямований на реалізацію рішень 

ООН із зазначених питань, зокрема Віденської декларації про злочинність та правосуддя: відповіді на виклики XXI 

століття, прийнятої на Десятому Конгресі Організації Об’єднаних Націй щодо попередження злочинності та 

поводження з правопорушниками, яка відбулась у Відні 10-17 квітня 2000 року [6]. 

Головний орган кримінального правосуддя ООН та його підрозділи у державах членах ООН мають 

комплектуватися працівниками безпекових структур органів правосуддя та правоохоронних органів. У зв’язку з 

чим в національному трудовому законодавстві слід запровадити інститут направлення для подальшої роботи 

(служби) у міжнародні організації. Для цього необхідно визначити категорії таких посад, порядок направлення 

працівників, передбачити зарахування часу їх перебування на відповідних посадах у міжнародних організаціях до 

стажу роботи (служби) у відповідних органах державної влади України [7]. 
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CURRENT STATE OF CRIMINAL SCIENCE 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 
У тезах на підставі аналізу історичного минулого, вітчизняного і зарубіжного досвіду у сфері криміналістики та судової 

експертизи розкрито сучасний стан розвитку науки криміналістики та її співвідношення з теорією судових експертиз. 
Ключові слова: криміналістика, криміналістичні експертизи, судова експертиза. 
 
Based on the analysis of the historical past, domestic and foreign experience in the field of forensic science and forensic 

examination, the theses reveal the current state of the development of the science of forensic science and its relationship with the theory 
of forensic examinations. 

Key words: criminology, forensic examinations, forensic examination. 
 
В тезисах на основании анализа исторического прошлого, отечественного и зарубежного опыта в сфере криминалистики и 

судебной экспертизы раскрыто современное состояние развития науки криминалистики и ее соотношение с теорией судебных 
экспертиз. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистические экспертизы, судебная экспертиза. 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства доволі часто окремі фахівці-криміналісти у ході наукової дискусії 

щодо місця та ролі криміналістики у сфері правоохоронної діяльності висловлюють думку про те, що 

криміналістичних експертиз взагалі не існує, а існують судові експертизи, які представляють собою дослідження 

речових доказів на основі положень окремих природничих та технічних наук − хімії, фізики, біології та ін. 

Необхідно відмітити, що криміналістика − це наука про закономірності механізму злочину, виникнення 

інформації про злочин і його учасників, збирання, дослідження, оцінки та використання доказів і заснованих на 

пізнанні цих закономірностей спеціальних засобах і методах судового дослідження та запобігання злочинів [1]. 

Загально відомо, що засновником європейської школи криміналістики вважається австрійський судовий 

слідчий Г. Гросс, який одним з перших звернув увагу на важливе значення речових доказів у розкритті злочинів. 

Слід підкреслити, що у державах Західної Європи криміналістика виникла та удосконалювалася, передусім, як 

прикладна, технічна дисципліна, узагальнююча діяльність поліції, що не регламентується законом, що знайшло 

відображення у працях таких відомих вчених-криміналістів як А. Бертильона, Е. Локара, Р. А. Рейсса, Ф. Гальтона 

та ін. 

До теперішнього часу у Західній Європі сформувалось кілька криміналістичних шкіл, що досить істотно 

розрізняються за своїми моделями криміналістики. Відносно стійкі позиції мають австро-германська, романська та 

англо-саксонська школи. На думку авторів, аналіз елементів системи зарубіжної криміналістики з певною долею 

умовності дозволяє виділити у ній 4 розділи: 1) техніка вчинення злочинів (описуються способи здійснення 

злочинних посягань); 2) криміналістика; 3) криміналістична тактика; 4) організація боротьби із злочинністю 

(зазвичай складається з двох частин, у яких висвітлюються внутрішньодержавні та міжнародні форми і методи 

кримінального переслідування. 

Зазвичай найбільше наукових дискусій точиться навколо розділу «криміналістика», а саме стосовно місця та 

ролі криміналістики як засобу забезпечення доказів у кримінальному судочинстві. 

З цього приводу у вересні 2016 року досить авторитетна та наближена до державних органів управління США 

фундація, що носить назву «Президентська консультативна рада з науки і техніки» (PCAST), опублікувала 

аналітичний звіт, цілком присвячений криміналістиці. 

Документ має обсяг понад 170 сторінок і озаглавлений вченими-експертами в підкреслено нейтральних тонах 

як: «Криміналістична наука в кримінальних судах: Забезпечення наукової обґрунтованості для методів порівняння 

характеристик» [2]. 



Але в управлінській верхівці Мін’юсту США, ФБР і прокуратури, так само як і у вищому керівництві 

криміналістичних установ, до цього часу продовжують наполягати, що криміналістика – це зовсім особлива наука, 

до якої незастосовні звичайні критерії в пошуках об’єктивної істини. Домінує думка, що досвід і професіоналізм 

експертів куди більше важливі, ніж якась сумнівна регламентація ймовірності хибних висновків. У справах 

боротьби зі злочинцями немає місця сумнівам. А тому висновок криміналістичної експертизи має бути на 100% 

певним − або «так», або «ні». І ніяк інакше. 

Керівним документом задля усунення цього протиріччя, стали так звані «Правила 

Доберта» (Daubertruling) − спеціальна постанова Верховного суду США від 1993 року, де сформульовані п’ять 

базових критеріїв, на основі яких суддям належить враховувати у своїх рішеннях висновки наукової експертизи. 

Зокрема, відповідно до одного з цих критеріїв, всяка криміналістична методика дослідження повинна мати чітко 

визначену ймовірність помилок − як і в будь-якій іншій серйозній науці. Але це якраз саме те, що практично для 

всіх напрямків криміналістичних досліджень (крім аналізу ДНК) ніколи і ніким суворо не встановлювалося... [3]. 

Але у класичній науці експерименти так не проводяться. Бо давно і точно відомо, що суб’єктивно зміщена 

думка дослідника-експериментатора завжди впливає на підсумковий результат − незалежно від того, усвідомлює 

це експерт або робить несвідомо. А тому розроблені та застосовуються ефективні способи для усунення 

суб’єктивного чинника − під назвою «подвійний сліпий метод». Коли заздалегідь не тільки немає інформації про 

те, кого або що перевіряють, а й ті, хто перевіряють, не мають ні найменшого уявлення про те, який очікується 

результат [4]. 

Зрозуміло, що в нинішніх умовах, коли криміналістичні лабораторії знаходяться або під прямим контролем 

прокуратури чи поліції, або в значній економічній залежності від їх замовлень, подібні умови експертної 

діяльності забезпечити практично неможливо. Саме тому від науковців, на кшталт юристів-криміналістів, все 

частіше лунають заклики повністю відокремити експертно-криміналістичні установи від сторони обвинувачення, 

зробивши криміналістичну науку нейтральною і незалежною. 

При цьому термін «криміналістика» вживається у методиках досліджень об’єктів криміналістики ФБР США у 

достатньо широкому сенсі, а саме: «ФБР надає експертам-криміналістам, отримані дані − від інформації з 

мобільних телефонів до вмісту кишень та гаманців екстремістів, які вони ретельно вивчають» [2]. Тобто, фахівців з 

інформаційних, фізичних, біологічних та хімічних досліджень у ФБР США визначають не як судових експертів, а 

як експертів-криміналістів.  

Підтвердженням викладених вище тез є теоретичні дослідження А. І. Вінберга і Н. Т. Малаховської, які 

виділяють три закономірності, яким підпорядкований процес формування та розвитку судових експертиз: 

1) безпосереднього базового формування та розвитку теорії конкретних судових експертиз. У відповідністю з 

нею теоретичні засади деяких експертиз формуються шляхом прямого запозичення знань із базових наук. При 

цьому трансформація таких окремих теорій родів (видів) експертиз у спеціальні предметні науки не відбувається. 

Наприклад, у даний час можна говорити про сформовану теорію судової будівельно-технічної експертизи, яка 

базується (окрім знань з правових наук, загальної теорії судової експертизи і криміналістики) на знаннях із 

теоретичної механіки, будівельної механіки, будівельного матеріалознавства, технології будівельного виробництва 

та ін., однак ніякої окремої «судової будівельної механіки» чи «судової теоретичної механіки» не існує; 

2) однопредметного формування теорії судових експертиз. У даному випадку мова йде про формування 

судових експертиз на основі однієї відповідної їм судової предметної науки. Так з’явились судово-медична та 

судово-психіатрична експертизи, яким відповідають окремі науки − судова медицина і судова психіатрія; 

3) багатопредметного формування та розвитку теорії конкретних судових експертиз. Тобто дані судові 

експертизи започатковані на кількох судових науках. Приклад, що наводився А. І. Вінбергом і 



Н. Т. Малаховською, полягав у вказівці на те, що експертизи завдяки процесам інтеграції знань можуть бути 

утворені на базі кількох судових наук: судової фізики, судової хімії, судової біології, криміналістики. У силу того, 

що вказані інтеграційні процеси дотичні зараз практично всіх наукових областей, число таких експертних 

досліджень буде тільки зростати [5]. 

Стосовно цього Р. С. Бєлкін виклав свою позицію наступним чином: Виділення таких «предметних судових 

наук», як судове почеркознавство, судова трасологія та ін., наукові засади яких базуються на галузях 

криміналістичної техніки і являють собою їх прикладні, експертні розділи у рамках єдиної криміналістичної науки, 

невільно штовхають нас до поширеного в деяких країнах розуміння криміналістики як комплексу так називаних 

судових наук, позбавляючи її самостійного існування як науки. Також у свій час з критикою концепції предметних 

судових наук виступила О. Р. Россинська. Згідно її точки зору, формування загальної теорії судової експертизи 

«поклало кінець дискусії про існування предметних судових наук, про які ще у 1980 р. писали А. І. Вінберг і 

Н. Т. Малаховська. За останні 20 з лишнім років, − вказує О. Р. Россинська, − так і не були розроблені судова 

фізика, судова біологія та ін. Стало очевидно, що не може бути ніякої особливої судової фізики, а є використання 

виявлених фізичною наукою закономірностей та фізичних методів у судово-експертній діяльності» [5]. 

Проводячи аналогію з розглянутими вище прикладами, криміналістика для даних судово-експертних наук є 

базовою, «материнською» наукою, і в цьому розумінні судові експертизи, теоретичною основою яких вона 

(криміналістика) є, можуть бути названі «криміналістичними». 

З огляду на згадані вище дискусії виникає питання: які саме експертні дослідження повинні призначати слідчі, 

до розгляду провадження у суді? Вирішенням цієї проблемної ситуації можуть бути вже згадані нами «Правила 

Доберта» (Daubertruling). Зокрема, згідно з цією постановою, кожна ідентифікаційна криміналістична методика 

експертного дослідження повинна мати чітко визначену ймовірність помилок − як і в будь-якій іншій суворій 

науці. Тому ініціатор експертного провадження, призначаючи ту чи іншу криміналістичну експертизу, повинен 

керуватися не лише об’єктивною доцільністю конкретного дослідження, виходячи з реального стану слідчої 

ситуації на стадії досудового розслідування, але й доказовою значущістю отриманої інформації. Ця обставина і є 

обґрунтуванням того, що наука криміналістика існує як цілісна система методів та засобів пізнавальної діяльності 

у кримінальному провадженні і її не можна підміняти лише однією з підгалузей − «судовою експертизою», у якій 

апріорі має місце ймовірність ризику отримання хибних висновків. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОБОСНОВАНИЯ ТОЖДЕСТВА ВТОРИЧНИХ СЛЕДОВ НА ПУЛЯХ, 
СТРЕЛЯННЫХ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ 
 

В доповіді порівнюється ефективність обґрунтування тотожності малоінформативних слідів полів нарізів 
ймовірнісним методом та CMS-методом. Показано, що ймовірнісний метод оцінки тотожності слідів є більш 
ефективним, а обґрунтувати категоричний негативний висновок при порівнянні малоінформативних слідів, котрі 
містять мале число трас є практично неможливим. 

Ключові слова: балістичне дослідження слідів зброї, ідентифікація зброї, сліди полів нарізів, CMS-метод. 
 

В докладе сравнивается эффективность обоснования тождества малоинформативных следов полей нарезов 
вероятностным методом и CMS-методом. Продемонстрировано, что вероятностный метод оценки тождества 
следов является более эффективным, обосновать категорический негативный вывод в процессе сравнения 
малоинформативных следов, которые содержат малое число трасс практически невозможно. 

Ключевые слова: баллистическое исследование следов оружия, идентификация оружия, следы полей нарезов, 
CMS-метод. 

 
The report compares the effectiveness of substantiating the identity of uninformative traces of thread fields by the 

probabilistic method and the CMS method. Thus, it is shown that the probabilistic method of assessing the identity of traces 
is more effective, and to justify a categorical negative conclusion when comparing uninformative traces that contain a small 
number of routes is almost impossible. 

Key words: ballistic examination of weapon traces, weapon identification, traces of rifling fields, CMS-method. 
 
Актуальність теми зумовлена відсутністю кількісних критеріїв обґрунтування категоричних позитивних 

висновків при ідентифікації зброї за слідами на стріляних кулях. Зазначена проблема докладно обговорювалась у 

роботах М. Я. Сегая, Г. Л. Грановського, А. В. Кокіна, В. О. Федоренка та була визнана необхідність розробки 

математичних моделей, які дозволяють кількісно оцінювати комплекс ознак, що збігаються у порівнюваних слідах 

при ідентифікації зброї та в кінцевому рахунку об’єктивізувати формулювання категоричних позитивних 

висновків про криміналістичну тотожність слідів. У теперішній час формування категоричного позитивного 

висновку здебільшого спирається на особистий досвід та внутрішнє переконання судового експерта. 

Ще в 1959 р. А. Біазотті при обґрунтуванні тотожності динамічних слідів на стріляних кулях запропонував 

ураховувати серії з трас, що збігаються послідовно (CMS-метод). Даний метод був протестований на слідах з 

великою кількістю трас (від 30 до 90). Проведені дослідження двовимірних зображень слідів показали, що для 

забезпечення високої унікальності комплексу ознак, що збігаються в порівнюваних слідах, повинна збігатись хоча 

б одна серія, яка складається не менш ніж з 8 трас, що послідовно збігаються, або дві серії, які складаються не 

менш ніж з 5 трас кожна. Математична модель даної методики достатньо докладно подана в низці робіт. 

Певний внесок в оцінку унікальності динамічних слідів та їх придатності для ідентифікації надав 

Г. Л. Грановський [1]. Він визначив поняття незалежних структурних елементів динамічних слідів, в якості яких 

запропонував розглядати число трас, дискретні значення ширини трас та інтервали між ними. На думку вченого, 

слід може бути визнаний придатним для ідентифікації, якщо він містить не менше 19 незалежних елементів. 

Водночас, поза увагою автора залишилося порівняння слідів, тому відсутнє поняття трас, що не збігаються, та не 

досліджений їх вплив на оцінку унікальності комплексу трас, що збігаються. 

Чимала кількість моделей нарізної зброї характеризується формуванням на стріляних кулях 

малоінформативних слідів з малою кількістю трас. До таких моделей відносяться автомат Калашникова калібру 

5,45 мм (АК-74, АК-105, АК-107, АК-200, АК-12), а також мисливські карабіни, що виготовляються на його 

базі (мисливські нарізні самозарядні карабіни «Сайга», «Вулкан-ТК», «Zbroyar Z-15» та ін.). Часто у вторинних 



слідах на кулях, стріляних із даних зразків, присутня лише одна-три траси, котрі при цьому не відрізняються 

високою стійкістю. 

Для визначення статистичних критеріїв А. Біазотті було проведено порівняння по 30 парам слідів, що 

збігаються, та 38 парам слідів, що не збігаються. CMS-модель базується на припущенні, що всі траси рівномірно 

розподілені по сліду та незалежні одна від іншої. 

Експериментальне визначення критерію тотожності слідів відповідно до CMS-методу, полягало у визначенні 

числа пар слідів, які збігаються та не збігаються з максимальними серіями довжиною i = 0; 1; 2; … m. 

Максимальна серія з і = 0 вважається, коли не вдається поєднати жодної траси. 

Статистичний аналіз було проведено за 30 парами слідів, що збігаються та 38 парам слідів, що не збігаються. 

Досліджувані кулі були стріляні з 5 екземплярів мисливського карабіну «Вулкан-ТК». 

В подальшому парні сліди позначені індексами sg та dg. Результати подані в таблицях 1 і 2. 

Можемо фіксувати, що серія з 4 трас жодного разу не з’явилась в 68 аналізованих парах слідів, а найбільш 

ймовірною максимальною серією є суміщення однієї траси як у слідах, що збігаються, та не збігаються. 

Таблиця 1  

 
Парні сліди 

i 0 1 2 3 4 
ni 8 18 14 8 - 

pi = ni/n 0,166 0,37 0,29 0,166 - 
 

Таблиця 2. 
 

Непарні сліди 
 

i 0 1 2 3 4 
ni 21 31 13 1 - 

pi = ni/n 0,32 0,47 0,19 0,015 - 
 
Отже, відповідно до CMS-методу критерієм потенційної тотожності досліджуваного типу слідів може 

виступати серія з трьох трас. При тому ймовірність такої події не оцінюється. Критерій, отриманий в рамках CMS-

методу, інформує, що якщо при порівнянні слідів спостерігається серія з трьох трас, то твердження, що дані сліди є 

парними, є набагато більш ймовірним, ніж протилежне твердження. 

Ті самі 68 пар слідів були досліджені методом ймовірнісної оцінки, який був докладно описаний раніше. 

Даний метод базується на двох моделях, які доповнюють одна іншу. 

Перша ідеалізована модель базується на концепції, де ураховується загальна кількість трас та число трас, 

що збіглися в порівнюваних слідах без урахування черговості їх проходження. Вважається, що всі траси мають 

одну ширину та можуть займати тільки певні позиції в сліді. Коректність застосування даної моделі визначається 

точністю оцінки максимально можливої кількості трас у порівнюваних слідах. Оцінка ймовірності випадкового 

збігу n трас без урахування послідовності випадіння їх номерів визначається стандартною формулою 

ймовірності [4]. 

Дана модель задовільно оцінює ймовірність у випадку малого та середнього числа трас у порівнюваних 

слідах. Зумовлено це тим, що у рамках даної моделі не враховуються такі ознаки як ширина трас. Через це 

розрахунки ймовірності випадкового збігу n трас із урахуванням їх загального числа повинні бути доповнені 

моделлю, яка враховує ширину трас. 

Друга модель базується на позиції Г. Л. Грановського, відповідно до якої суміщені сліди розглядаються як 

набір незалежних одна від одної серій трас, що збігаються послідовно. Кожну серію можна подати як області 

порівнюваних слідів, що збігаються та мають однакові статистичні характеристики: число трас, відстані між 



трасами, значення ширини трас. Тому до кожної серії можна застосувати статистичні методи оцінки ймовірності 

збігу саме такого набору трас [1]. 

Ймовірнісна методика оцінки тотожності вторинних слідів на кулях, стріляних з окремих моделей ручної 

стрілецької вогнепальної зброї під патрон 5,45х39 мм, є більш ефективною. Ймовірність випадкового суміщення 

комплексу трас порядку 5 × 103 та менше, притаманна для слідів, що збігаються, і може використовуватись в якості 

порогового значення при обґрунтуванні категоричного позитивного висновку. Водночас слід пам’ятати, що 

неможна повністю виключити таке суміщення трас у слідах, що не збігаються. Тому судовому експертові при 

прийнятті категоричного позитивного висновку слід ураховувати не тільки ймовірнісний критерій, але й «не 

протиріччя» ознак у інших слідах на досліджуваних кулях. 

До недоліків даного методу можна віднести необхідність підрахунку загальної кількості трас, числа трас, 

що збігаються та серій, а також необхідність проведення розрахунків за формулою. 

Проведені дослідження продемонстрували також практичну неможливість обґрунтування категоричного 

негативного висновку при порівнянні слідів з малим числом трас.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ИСКУ О 
ПРИМЕНЕНИИ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ 

 
Наукові дослідження стосуються проблематики проведення експертних досліджень в рамках пожежно-технічної експертизи 

за адміністративним позовом про застосування заходів реагування органами державного нагляду (контролю) у сфері 
техногенної та пожежної безпеки у вигляді повної або часткової призупини об’єктів перевірки. З огляду нормативної та судово-
експертної практики запропоновані до розгляду загальні організаційно-методологічні підходи та визначення з метою 
подальшого формування проєкту «Методу оцінювання впливу пожежної небезпеки об’єкту господарювання на життя / здоров’я 
людей». Зроблено висновок про необхідність розробки заходів науково-технічного забезпечення пожежно-технічної експертизи 
через постановку відповідної науково-дослідної роботи. 

Ключові слова: пожежно-технічна експертиза, пожежна безпека, експертні дослідження. 
 
Scientific research concerns the issue of conducting expert research in the framework of fire technical expertise on an administrative 

lawsuit on the application of response measures by state supervision (control) bodies in the field of man-made and fire safety in the form 
of complete or partial suspension of inspection objects. In view of normative and forensic practice, the general organizational and 
methodological approaches and definitions for further formation of the project "Method of assessing the impact of fire risk of the facility 
on human life / health" are proposed for consideration. The conclusion is made about the need to develop measures of scientific and 
technical support of fire and technical expertise through the formulation of relevant research work. 



Key words: fire technical examination, fire safety, research. 
 
Научные исследования касаются проблематики проведения экспертных исследований в рамках пожарно-технической 

экспертизы по административному иску о применении мер реагирования органами государственного надзора (контроля) в 
сфере техногенной и пожарной безопасности посредством полной или частичной приостановки объектов проверки. В 
результате изучения нормативной и судебно-экспертной практики предложены к рассмотрению общие организационно-
методологические подходы и определения с целью дальнейшего формирования проекта «Метода оценивания влияния 
пожарной опасности объекта хозяйствования на жизнь/здоровье людей». Сделан вывод о необходимости разработки 
мероприятий научно-технического обеспечения пожарно-технической экспертизы через постановку соответствующей научно-
исследовательской работы. 

Ключевые слова: пожарно-техническая экспертиза, пожарная безопасность, экспертные исследования. 
 
Судові рішення окружних адміністративних судів про призначення пожежно-технічних експертиз при розгляді 

адміністративних справ, пов’язаних із застосування заходів державного нагляду (контролю), у вигляді повного або 

часткового зупинення роботи об’єктів перевірки, як правило, обумовлене спірними та суперечливими доказами з 

боку позивача та відповідача щодо питань наявності реальної загрози життю та здоров’ю людей та / або рівня 

пожежної (не)безпеки об’єкту господарювання. Відповідно до встановленої судової практики виникає необхідність 

застосування спеціальних знань у сфері пожежної безпеки [1, 2]. При цьому, атестованих та рекомендованих до 

впровадження в експертну практику методик проведення такого типу експертних досліджень в Україні не має [3]. 

Належний рівень пожежної безпеки на об’єктах господарювання досягається шляхом реалізації комплексу 

протипожежного захисту, системи запобігання пожежі і системи управління пожежною безпекою. Визначений 

рівень безпеки встановлюється комплексними розрахунковими методами, а саме: визначення рівня пожежної 

безпеки людей на об’єктах та ймовірності виникнення пожеж на об’єкті. Однак, застосування методів розширеної 

оцінки стану пожежної (не)безпеки, по-суті, не мають прямого відношення до предмету розгляду судової 

експертизи за позовом про застосування заходів реагування. Дослідження стосуються лише процесів забезпечення 

безпеки людей під час виникнення ймовірної пожежі з метою збереження їх життя / здоров’я. Таким чином 

виникає необхідність уточнення і наукового обґрунтування організаційно-методичних засад проведення 

відповідних експертних досліджень. 

На основі аналізу законодавчих та нормативно-правових актів України [4-7] та судово-експертної практики 

встановлено, що предметом розгляду судової експертизи за позовом про застосування заходів реагування є загроза 

життю / здоров’ю людей в разі виникнення пожежі на об’єкті перевірки органів нагляду (контролю). При побудові 

алгоритму експертних досліджень необхідно виходити з того, що умовно пожежа на об’єкті перевірки, вже має 

місце та виникає необхідність дослідити, як наявні порушення норм пожежної безпеки впливають на вірогідність 

загибелі або травмування людей у разі розповсюдження її небезпечних чинників. 

При здійсненні експертних досліджень слід звернути увагу на необхідність використання комплексних 

загально-пізнавальних методів, а саме: аналітичного методу, методу експертних оцінок та розрахункового методу. 

Так, за допомогою аналітичного методу досліджень доцільно здійснювати узагальнення, оброблення й аналіз 

порушень норм і правил пожежної безпеки. Методом експертної оцінки – взаємодію наявних порушень та тих, що 

безпосередньо впливають або можуть істотно вплинути на забезпечення безпечної евакуації людей. За допомогою 

математичного моделювання – розрахунок індивідуального пожежного ризику. 

Слід зазначити, що ціллю експертних досліджень при проведенні пожежно-технічних експертиз за 

адміністративним позовом про застосування заходів реагування в сфері техногенної та пожежної безпеки можна 

визначити наступне: встановлення причинно-наслідкового зв’язку між наявними порушеннями пожежної безпеки 

та рівнем загрози життю / здоров'ю людини. Відповідно, предметом експертних досліджень – аналіз і експертна 

оцінка наявних порушень норм та правил пожежної безпеки, якими забезпечується можливості самостійної, 

безпечної евакуації людей на об’єкті перевірки здійсненої органами державного нагляду (контролю). Алгоритм 

експертних досліджень, які повинні здійснюватись в рамках проведення пожежно-технічних експертиз за 



адміністративним позовом про застосування заходів реагування в сфері техногенної та пожежної безпеки доцільно 

викласти у наступній послідовності: 

– підтвердити наявність і відповідність виявлених органом державного нагляду (контролю) порушень норм і 

правил пожежної безпеки; 

– здійснити градацію порушень: планувальні, інженерні, організаційні; 

– визначити з наявних планувальних заходів виключно ті, якими забезпечується можливість самостійної 

евакуації людей; 

– виділити інженерні заходи, які є компонентом безпечної евакуації людей; 

– розглянути порушення співробітників, яким регламентовано організацію управління рухом людей 

евакуаційними шляхами; 

– здійснити експертну оцінку взаємодії наявних порушень та виділити протипожежні заходи, що безпосередньо 

впливають або можуть істотно вплинути на забезпечення безпечної евакуації людей; 

– на підставі аналізу визначити вихідні дані для моделювання, обумовлені найгіршими умовами 

розповсюдження небезпечних чинників пожежі з урахуванням виявлених особливостей забезпечення евакуації 

людей; 

– здійснити розрахунок індивідуального пожежного ризику;  

– співставити аналітичні висновки із результатами розрахункових досліджень; 

– сформувати експертний висновок. 

Слід зазначити, що при проведенні експертних досліджень треба розуміти обмеженість застосування будь-якої 

методології, яка може бути використана при проведенні пожежно-технічних експертиз, що в першу чергу 

стосується розрахункових методів математичного моделювання. Основою об’єктивності та повноти дослідження є 

комплексне оцінювання впливу пожежної небезпеки об’єкту господарювання на життя / здоров’я людей, які 

можуть перебувати в його межах, та рівня професійної підготовки експерта. 

Відповідно до наведеного можливо зробити попередні висновки про необхідність формування загальних 

організаційно-методологічних підходів, розробки заходів науково-технічного забезпечення пожежно-технічних 

експертиз за адміністративним позовом про застосування заходів реагування органами державного 

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки у вигляді повної або часткової призупинки об’єктів 

перевірки через постановку відповідної науково-дослідної роботи з метою подальшого формування проєкту 

«Методу оцінювання впливу пожежної небезпеки об’єкту господарювання на життя / здоров’я людей». 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ОСОБАМИ ПОХИЛОГО Й 

СТАРЕЧОГО ВІКУ 
 

TOPICAL ISSUES IN THE DIFFERENTIATION OF SIGNATURES MADE BY THE ELDERLY AND OLD 
AGE PERSONS 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОДПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЛИЦАМИ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Проаналізовано механізм утворення ознак у підписах осіб похилого віку та старечого віку. Розглянуто 
проблемні аспекти, які виникають у експертів при проведенні почеркознавчих експертиз підписів зазначеної 
категорії осіб. 

Ключові слова: підпис, особа похилого й старечого віку, письмово-руховий навик, дослідження підпису, 
ознаки незвичайності виконання підпису. 

 
The mechanism of formation of signature signs in the signatures of the elderly and elderly people was analyzed. The 

problematic aspects arising for experts during handwriting expertise of signatures of this category of persons were 
considered. 

Key words: signature, comparative samples, elderly and senile person, identification research. 
 
Проанализирован механизм образования признаков в подписях пожилых людей и пожилых людей. 

Рассмотрены проблемные аспекты, возникающие у экспертов при проведении почерковедческих экспертиз 
подписей указанной категории лиц. 

Ключевые слова: подпись, лицо пожилого и старческого возраста, письменно-двигательный навык, 
исследование подписи, признаки необычного выполнения подписи. 

 
Найпоширенішим об’єктом дослідження почеркознавчої експертизи в останній час виступають підписи, 

виконані особами похилого та старечого віку. Це пов’язано з тим, що найчастіше жертвами шахраїв стають люди 

похилого віку (з 60 років до 74 років – за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я) та старечого віку (з 

75 років до 90 років – за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я). У зв’язку з цим виникає необхідність 

виявлення специфічних ознак, притаманних підписам осіб цієї категорії, які б вирішували експертні завдання, 

знижуючи можливість появи експертних помилок [1]. 

Слід зазначити, що в даний час є одна модельна методика, що дозволяє вирішувати ці завдання. Ця методика 

була розроблена у Київському НДІСЕ В. В. Липовським у 1983 р. та викладена у написаному ним методичному 

посібнику для експертів «Криміналістичне дослідження підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого 

віку» [2, с. 3]. 

Окремим аспектам проблемних питань дослідження підписів присвячували свої праці і вчені-криміналісти, і 

експерти-практики: В. М. Абрамова, Л. Ю. Ароцкер, В. Ф. Берзін, М. Є. Бондар, О. В. Воробей, В. Г. Гончаренко, 

М. А. Грига, А. А. Єлисєєв, Е. О. Івакін, Н. І. Клименко, Н. О. Коміссарова, В. В. Ліповський, А. Н. Лисенко, 

В. К. Лисиченко, З. С. Меленевська, Н. Є. Новоселецька, В. Ф. Орлова, Т. В. Орлова, М. Я. Сегай, Є. Ю. Свобода, 

Т. О. Сукманова, Т. А. Чепульченко, І. Я. Фрідман, С. А. Ципенюк, Б. І. Шевченко та інші. 

Загалом дослідження підписів від імені осіб похилого та старечого віку проводять за загальною методикою 

дослідження підписів. Проте такі дослідження пов’язані з певними труднощами, що зумовлені: особливостями 

змін загальних та окремих ознак підписів осіб похилого та старечого віку за умов нормального фізіологічного 

старіння та за наявності захворювань, що впливають на рухові функції; особливостями виконання підпису з 

наслідуванням. 

Особливість методики дослідження підписів осіб похилого і старечого віку полягає в тому, що експерту 

необхідно відмежувати зміни ознак, які були набуті з часом, від таких, що мають місце при навмисному 

викривленні, наслідуванні або виконанні підписів у незвичних умовах. Так, у підписах, виконаних з наслідуванням 



або викривленням власних ознак, як і в підписах осіб похилого віку, темп рухів сповільнюється. Але в останньому 

випадку спостерігаються ознаки природного, а не штучного уповільнення – рівномірна чи однотипна 

сповільненість в усіх елементах і штрихах підпису. У підписах осіб похилого віку при деякій зміні транскрипції 

спостерігаються підмалювання, нерівності [3]. 

Для висування версії про можливе виконання підпису особою похилого віку за природного фізіологічного 

старіння чи старіння, що супроводжується патологією рухових функцій, інформативні такі ознаки незвичайності: 

– порушення координації рухів 1-ї групи у вигляді зламів штрихів, іноді у вигляді звивистості та тремтіння; 

– зниження координації рухів 2-ї групи; 

– неточні початки штрихів; 

– наявність зайвих штрихів, що повторюються, внаслідок утрудненого «старт-рефлексу», а також поправок, 

домалювань; 

– наявність рефлекторних штрихів у заключних частинах літер при значному порушенні координації рухів як 

результат утрудненого перенесення друкарського приладу до місця початку наступної літери; 

– відсутність зв’язності або невідповідність ступеня зв’язності та темпу виконання підпису; 

– повторення одних і тих самих букв або їх пропуск; 

– сильний недиференційований тиск; 

– нестійкість спрямування лінії та форми письма. 

Що ж до приватних ознак, то найбільшої зміни у наведеному випадку зазнають такі: 

– складність рухів - при виконанні безлітерних елементів та розчерків (особливо у підписах осіб похилого віку); 

– взаємний напрямок рухів - при виконанні основних елементів у великих літерах і в поряд розташованих 

малих літерах; 

– форма рухів – основна тенденція проявляється у переході прямолінійних і дугових рухів у незграбні і 

найчастіше зламані, особливо при виконанні основних, овальних, сполучних та надрядкових елементів у великих і 

малих літерах; 

– протяжність рухів – при виконанні основних та надрядкових елементів великих літер, а також розчерків, 

основних, овальних над- та підрядкових елементів – у малих літерах (у бік збільшення чи зменшення); 

– розміщення точок початку рухів – при виконанні початкових, надрядкових та рідше овальних елементів у 

великих літерах, а також овальних елементів у малих літерах; форма рухів при з’єднанні тенденція переходу 

петлевих (часто) і дугових (рідше) у незграбні при зв’язуванні сполучних та основних елементів; 

– розміщення рухів по вертикалі та горизонталі – при виконанні основних елементів у великих та малих 

літерах; 

– розміщення точок перетину рухів – при зв’язуванні основних та овальних елементів у великих літерах, 

сполучних, основних та підрядкових у малих літерах. 

Особливу увагу необхідно звернути на збіг або відмінність ступеня прояву ознак, порушення координації рухів, 

переважної локалізації зазначених ознак у підписі в цілому (початок, середина, кінець), а також в окремих 

елементах букв і штрихів (в овалах, місцях зміни напряму руху ділянках елементів, виконаних розгинальними або 

згинальними рухами). Потім потрібно порівняти ряд загальних ознак, які також можуть свідчити про наявність дії 

«збиваючих» факторів. До них в основному належать транскрипція, нахил, зв’язність та розміщення підпису на 

документі. 

Необхідно враховувати вид документа зі спірним підписом, сумісність його зі зразками за часом виконання та 

характером документа, а також дані, отримані при вивченні матеріалів справи, у тому числі в необхідних випадках 

та історії хвороби (відомості про вік, можливу позу, захворювання передбачуваного виконавця взагалі, та у момент 



нанесення підпису, наявність травм рухового апарату, характер лікування, час прийому ліків, їх дія, можливість 

допомоги сторонньої особи) [4]. 

Під час оцінки результатів порівняння необхідно мати на увазі, що у разі відсутності в розпорядженні експерта 

зразків, близьких за часом до моменту виконання досліджуваного підпису (при позитивному ідентифікаційному 

висновку), експерт може спостерігати відмінності не тільки в окремих ознаках, але і в конструкціях літер. Це 

пов’язано з тим, що руйнування навички письма призводить до втрати різноманітності рухів, а у почерку 

виконавця залишається обмежена кількість найбільш простих (для нього) і стійких звичних рухів, які згодом 

витісняють конструкції, характерні для пишучого у молодшому віці [5]. 

Підсумуючи вищевикладене, слід зазначити, що на сьогодні гостро постало питання про вдосконалення 

існуючої методики, використання та адаптацію наявних напрацювань у даній галузі для вирішення різноманітних 

питань, які ставляться перед експертами-почеркознавцями, більш якісно. 
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1. Визначення віку, з якого особа може вважатися особою похилого віку: огляд міжнародного досвіду та національні 
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Ефективне виконання завдань, покладених на Службу безпеки України (далі – СБ України), є запорукою 

нормального функціонування та розвитку держави. СБ України посідає одне із найголовніших місць у захисті 

державного суверенітету та збереженні територіальної цілісності України. Ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

національну безпеку України» від 21.06.2018 визначає, що СБ України є державним органом спеціального 

призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку, здійснюючи з неухильним 

дотриманням прав і свобод людини і громадянина: 1) протидію розвідувально-підривній діяльності проти України; 

2) боротьбу з тероризмом; 3) контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу і 

територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки, економічної та 

інформаційної безпеки держави, об’єктів критичної інфраструктури; 4) охорону державної таємниці [1]. 

Нині відбуваються реформаційні перетворення в діяльності органів безпеки, спрямовані на приведення їх у 

відповідність до стандартів НАТО. Прикінцевими та перехідними положеннями до доопрацьованого робочою 

групою при Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки законопроєкту 

№ 3196-д «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення 

організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України» передбачено, що Служба безпеки припиняє 

здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до її підслідності з дня набрання 

чинності законом України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення 

підслідності таких кримінальних правопорушень, але не пізніше ніж з 01.01.2025 [2]. 

На сьогодні всі державні органи України, що наділені правоохоронними функціями, мають чітко визначені 

завдання, власні органи досудового розслідування і оперативні підрозділи (Національна поліція, СБУ, ДБР, НАБУ, 

БЕБ). Діяльність оперативних підрозділів правоохоронних органів спрямована на своєчасне виявлення і розкриття 

кримінальних правопорушень, протидія яким віднесена до компетенції цих органів, а діяльність органів 

досудового розслідування – на їх розслідування.  

Система протидії злочинності у державі побудована на взаємодії слідчих і оперативних підрозділів, метою якої 

є виявлення, припинення, розслідування і розкриття злочинів, відповідно до визначеної законом підслідності, яка 

ґрунтується на компетенції цих правоохоронних органів, що дозволяє уникнути дублювання в роботі і забезпечити 

ефективне виконання правоохоронними органами своїх функцій. 

Законопроєкт 3196-д покладає на СБ України такі життєво важливі функції як контррозвідка, боротьба з 

тероризмом і захист державної таємниці та позбавляє спецслужбу функції розслідування правопорушень. 

Водночас залишається незрозумілим питання, яким саме державним органом з 01.01.2025 буде здійснюватися 

досудове розслідування злочинів, протидія яким віднесена до завдань CБ України. Наразі в Україні відсутній 

єдиний слідчий орган і його створення не планується. 

Слід зазначити, що злочини, віднесені до підслідності СБ України мають свою специфіку і їх ефективне 

розслідування потребує наявності у співробітників достатньої кваліфікації, практичних навичок і вміння 

забезпечити належну взаємодію між слідчими і оперативними підрозділами. Крім того, важливе значення у цьому 

питанні мають історичний досвід, специфіка побудови правоохоронної системи держави та правових процедур 

розслідування кримінальних правопорушень, особливості загроз державній безпеці тощо. 

Для розуміння ситуації наводимо статистичні дані щодо кількості кримінальних проваджень, які 

розслідувались слідчими органів безпеки. Так, за ст.ст. 109, 110, 1102, 111, 113, 114, 258-2585, 328, 329, 330, 333, 

422, 440, 447 Кримінального кодексу України слідчими СБ України у 2020 року здійснювалося досудове 



розслідування 3577 кримінальних проваджень за підозрою 2156 осіб; упродовж 10 місяців 2021 року – 3181 

кримінального провадження за підозрою 2122 осіб. 

На даний час в Україні існують реальні загрози державній безпеці – гібридна агресія Російської Федерації, 

збройний конфлікт на Сході, окупація частини територій, що обумовлює необхідність збереження повноважень 

СБ України в частині розслідування і розкриття злочинів проти основ національної безпеки. Слід відмітити, що 

нині саме слідчі органів безпеки в ході досудового розслідування здійснюють документування кримінальних 

правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, що не мають строків давності, та які 

вчиняються на сході України під час збройного конфлікту за участі збройних формувань Російської Федерації. 

Зібрані матеріали будуть передаватися до Міжнародного Кримінального Суду. 

З урахуванням вищевикладеного вважаємо, що позбавлення СБ України в ході її реформування функції 

досудового розслідування негативно позначиться на розкритті злочинів проти основ національної безпеки України, 

терористичних актів, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

тощо. Зважаючи на необхідність створення ефективної системи протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам 

державній безпеці в умовах зовнішньої агресії проти України подібні кроки є передчасними. 
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У XXI ст. продовжується технологічний бум у всіх сферах людської діяльності. Криміналістика та судова 

експертиза не є виключенням. Навпаки, сучасні можливості криміналіста і судового експерта майорять серед 

великої кількості інновацій в розслідуванні правопорушень, що пропонуються теоретиками, практиками і 

дослідниками. Впровадження інновацій в криміналістиці та судовій експертизі супроводжується такими 

адміністративними факторами як: 

1) необхідність опанування криміналістами та експертами нових компетенцій зі застосування інновацій; 



2) вирішення організаційних питань та покриття фінансових витрат в зв’язку з опануванням криміналістами та 

експертами нових компетенцій зі застосування інновацій; 

3) вирішення організаційних питань, нормативне урегулювання та  покриття фінансових витрат в зв’язку з 

впровадженням у практику таких інновацій. 

Інша царина, це різні зміни в практиці досудового розслідування, судового провадження, експертного 

дослідження, які пов’язані з впровадженням будь-яких інновацій. 

Сучасні інновації в криміналістиці можна класифікувати в залежності від їх типу на такі три великі групи: 

1) інноваційні технології (наприклад, 3D дослідження чи палінологічні дослідження); 

2) інноваційна техніка (наприклад, дрони чи 3D принтери); 

3) інноваційні рекомендації (наприклад, рекомендації з виявлення та копіювання даних, що зберігаються на 

віддалених серверах). 

Зі сучасної розгалуженості наукових розробок з криміналістики та судової експертизи варто виділити такі 

найбільш цікаві інновації: 

1. Біосенсорні дослідження. Використання біосенсорів для аналізу дрібних слідів рідин організму людини, 

виявлених на місці події для ідентифікації полу, віку та стану організму. Такі дослідження дозволяють отримати 

великий масив даних від невеликої кількості слідів рідин організму людини. З метою ідентифікації слідів рідин 

організму конкретної особи, знайдених на місці події для біосенсорного дослідження необхідно надати відповідні 

його зразки для порівняння з виявленими. 

2. Іммунохроматографічні дослідження. Використання іммунохроматографічних тестів, шляхом нанесення на 

них зразків рідини і отримання швидкого результату з метою виявлення речовин в рідинах організму людини. 

3. Палінологічні дослідження. Дослідження спор, пилок, насіння на об’єктах чи суб’єктах правопорушення з 

метою ідентифікації їх місця знаходження в певний момент. Експерту надаються зразки для порівняння зі зразками 

з конкретної місцевості. 

4. 3D дослідження. Сканування різних частин твердих матеріалів та їх трьохмірна візуалізація у одному 

просторі з метою ідентифікації одного предмета, що раніше складався з цих окремих частин. 

5. Хмарні дослідження. Дослідження даних на віддалених серверах за допомогою спеціально розроблених 

методів виявлення, збору, аналізу і оцінки таких даних. Такі дослідження потребують постійного оновлення в 

зв’язку зі змінами алгоритмів.  

6. Цифрові дослідження. Дослідження: 1) технологічного забезпечення будь-яких засобів з моменту їх 

встановлення до моменту виявлення та збереження цих даних на інших носіях та 2) інформації виявленої на таких 

засобах. 

7. Онлайн-дослідження. Дослідження даних з та в мережі Інтернет за допомогою спеціально розроблених 

методів виявлення, збору, аналізу і оцінки таких даних. Проблемою тут є великий масив даних та формування 

точних тематичних запитів у відповідний момент. 

8. Соціально-мережеві дослідження. Дослідження даних з та в соціальних мережах за допомогою спеціально 

розроблених методів виявлення, збору, аналізу і оцінки таких даних. Більшість таких даних характеризують 

особистість, а не конкретну подію правопорушення. Проте аналіз таких даних дає можливість висунути та 

побудувати більш ймовірні версії за участі конкретної особи. 

Очікується така інновація, як автоматизоване моделювання місця події з введенням конкретних параметрів з 

ймовірним проектуванням траєкторій людини, рідин та речей. Так що, очікуємо подальших інновацій в 

криміналістиці та судовій експертизі. 



Криміналістика та судова експертиза розвиваються, теоретично розроблюються технології, техніка та 

рекомендації з їх використання для практиків. Цей розвиток, по старинці, можна назвати гонитвою технологій між 

слідчим та злочинцем, або сприймати його як закономірну людську еволюцію. Оснащення злочинців кореляційно 

пов’язане з інноваційним озброєнням слідчого та експерта, і навпаки. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 
ВОПРОСУ СБОРА ПО ОДНОРАЗОВОМУ (СПЕЦИАЛЬНОМУ) ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
 

Гостре податкове питання сьогодення в України та в світі, в аспекті збору з одноразового (спеціального) добровільного 
декларування має проблеми щодо визначення документообігу необхідного для судово-економічної експертизи. 

За останні роки, отриманий експертами з України досвід звернень, від адвокатів сусідніх країн, щодо судової експертизи, 
продемонстрував, на прикладі інших країн, складність та неврегульованість зазначеного питання. 

Тепер, після набрання чинності змін в Податковому кодексі України [1], відповідно і в нашій країні також постає питання 
підтвердження обґрунтованості розміру збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. 

Приймання декларацій в Україні розпочалось в вересні 2021 року та триватиме один рік, до вересня 2022 року. Після 
подання декларації передбачено 30 днів на сплату збору. 

Зміни в Податковому кодексі України [1] передбачають наступні обставини. 
Суб’єкти декларування є не лише майже всі резиденти України, але і нерезиденти, які на момент набуття активів мали 

статус резидента. Таким чином, зазначене питання отримує поширення серед широких мас населення. 
На прикладі наявного міжнародного досвіду, питання обґрунтованості декларування збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування отримало мінімальні податкові роз’яснення виконавчої влади інших країн. 
В цей час в Україні не встановлено граничний час набуття таких активів у минулому, так само як і не встановлено 

вичерпного переліку майна, яке підлягає декларуванню. Серед такого майна можуть бути валютні цінності, кошти передані в 
борг третім особам, рухоме й нерухоме майно, пам'ятні банкноти, монети, електронні гроші, майнові права та багато іншого. 

Обрати відсоток для сплати збору не дуже просто, ставок багато, від 2,5 % до 18 %. 
Зазначена невизначеність строків та відсутність вичерпного переліку активів і документів, які підтверджують такі активи, 

виходячи з досвіду сусідніх країн, передається на визначення судової експертизи. 
Ключові слова: судова експертиза, збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування. 
 
The acute tax issue currently in Ukraine and the world, in terms of tax from a one-time (special) voluntary declaration, has problems 

with the workflow necessary for a forensic accounting. 
In recent years, the experience gained by experts from Ukraine in appeals from lawyers of neighboring countries regarding forensic 

accounting has demonstrated, using the example of other countries, the complexity and lack of regulation of this issue. 
Now, after the introduction of amendments to the Tax Code of Ukraine [1], respectively, in our country, the question of confirming 

the validity of the amount of the fee from a one-time (special) voluntary declaration also arises. 
Acceptance of declarations in Ukraine began in September 2021 and will last one year, until September 2022. After the submission 

of the declaration, there are 30 days for the payment of the fee. 
Changes in the Tax Code of Ukraine provide for the following circumstances. 
The subjects of declaration are not only almost all residents of Ukraine, but also non-residents who at the time of the acquisition of 

assets had resident status. Thus, this issue is spreading among the broad masses of the population. 
On the example of the existing international experience, the issue of the validity of declaring the tax of a one-time (special) voluntary 

declaration received minimal tax clarifications from the executive authorities in other countries. 
The time limit for acquiring such assets in the past has not been set, nor has there been an exhaustive list of assets. Such property 

may include currency values, funds lent to third parties, movable and immovable property, commemorative banknotes, coins, electronic 
money, property rights and much more. 

It is not very easy to choose the percentage of tax, there are many rates, from 2.5 to 18 %. 



The specified uncertainty of the timing, the lack of an exhaustive list of assets and documents confirming such assets, based on the 
experience of neighboring countries, is transferred to the forensic accounting for clarification. 

Key words: forensic, tax from a one-time (special) voluntary declaration. 
 
Острый налоговый вопрос в настоящее время в Украине и мире, в аспекте сбора с одноразового (специального) 

добровольного декларирования, имеет проблемы документооборота необходимого для судебно-экономической экспертизы. 
За последние годы, полученный экспертами из Украины опыт обращений от адвокатов соседних стран, относительно 

судебной экспертизы, продемонстрировал, на примере других стран, сложность и неурегулированность указанного вопроса. 
Теперь, после вступления в силу изменений в Налоговый кодекс Украины [1], соответственно и в нашей стране также встает 

вопрос подтверждения обоснованности размера сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования. 
Прием деклараций в Украине начался в сентябре 2021 года и продлится один год, до сентября 2022 года. После подачи 

декларации предусмотрено 30 дней на уплату сбора. 
Изменения в Налоговом кодексе Украины предусматривают следующие обстоятельства. 
Субъекты декларирования не только почти все резиденты Украины, но и нерезиденты, которые на момент приобретения 

активов имели статус резидента. Таким образом, данный вопрос получает распространение среди широких масс населения. 
На примере имеющегося международного опыта вопрос обоснованности декларирования сбора одноразового 

(специального) добровольного декларирования получил минимальные налоговые разъяснения исполнительной власти в других 
странах. 

Предельное время приобретения таких активов в прошлом не установлено так же, как и не установлен исчерпывающий 
список имущества, которое подлежит декларированию. Среди такого имущества могут быть валютные ценности, средства, 
переданные взаймы третьим лицам, движимое и недвижимое имущество, памятные банкноты, монеты, электронные деньги, 
имущественные права и многое другое. 

Выбрать процент сбора не очень просто, ставок много, от 2,5 до 18%. 
Указанная неопределенность сроков, отсутствие исчерпывающего перечня активов и документов, подтверждающих такие 

активы, исходя из опыта соседних стран, передается на выяснение судебной экспертизы. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, сбор с одноразового (специального) добровольного декларирования. 
 
Зміни в Податковий кодекс України [1] внесені згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової 

культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними 

особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» [2]. 

Досвід сусідніх країн з цього питання мав надзвичайні наслідки, в т. ч. багаточисельні конфіскації майна. 

Наприклад фізичним особам які стали резидентами Латвії після 01.01.2012, необхідно зафіксувати своє майнове 

становище на 31 грудня того року, коли особа стала резидентом Латвії, та перевірити, чи відповідає він будь-якому 

критерію, передбаченого законом «Про декларування майнового стану та недекларованих доходів фізичних 

осіб» [3]. 

Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування, це податкове зобов’язання, яке торкнеться 

майже кожного в Украйні, навіть нерезидентів [4]. 

Зазначеними законодавчими актами невизначені: 

– строки набуття активів з яких передбачено сплачувати збір з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування; 

– відсутній вичерпний перелік активів з яких передбачено сплачувати збір з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування; 

– відсутній перелік документів, які підтверджують статус активів які не підлягають оподаткуванню збором з 

одноразового (спеціального) добровільного декларування. 

Враховуючи, що «Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень» [5] не передбачені зазначені зміни в Податковому кодексі України [1] та 

враховуючи світову практику застосування відповідного законодавства, без докладних роз’яснень, виникає 

потреба в опрацюванні рекомендацій для проведення економічних експертиз. 

Серед відкритих питань є операції по яким не передбачалось зберігання підтверджуючих документів: 

– якими документами можливо підтвердити джерело накопичення платником податку кошти або активи, тобто 

як платник податків підтвердить документально свої доходи на момент придбання активів якщо минуло двадцять 

та більше років; 



– як довести що будівлю побудував своїми руками без коштовних будівельних послуг; 

– як документально підтвердити, що валюта придбана по старому. а не по новому курсу. 

Висновки. Світові тенденції судово-економічної експертизи, вказують на наступні найближчі події, в наслідок 

чого перед судовою експертизою постане нове завдання, а саме дослідження обґрунтованості розміру збору 

одноразового (спеціального) добровільного декларування.  

Розгляд спорів про податкові порушення потребують доведення економічних показників, а тому під час 

розгляду справ постане питання необхідності проведення економічних експертиз. 

Для ефективної роботи експертів з питанням збору одноразового (спеціального) добровільного декларування, 

потрібні нові підходи. 

Розрахунок розміру збору одноразового (спеціального) добровільного декларування стане частиною досвіду 

широкої верстви населення, тому судову експертизу це питання не омине. Судові експерти економісти потребують 

отримати більш глибоке розуміння щодо встановлення розміру збору, під час одноразового (спеціального) 

добровільного декларування, що допоможе їм поліпшити результати роботи в складному питанні. 

Робота з питанням збору одноразового (спеціального) добровільного декларування вимагає нових методів та 

підходів, призначених для ефективного вилучення обґрунтованих даних. 

Традиційні методи та науково-методичні рекомендації судової експертизи потребують доопрацювання. Тому 

проблема методів для дослідження одноразового (спеціального) добровільного декларування, в роботі судових 

експертів, потребує розробки методичних підходів. 

Найближчим часом від судових експертів економістів будуть вимагати вдалої взаємодії з адміністративними 

судами та слідчими органами, щодо проведення аналізу даних задекларованих при одноразовому (спеціальному) 

добровільному декларуванні та в подальшій звітності. 

Таким чином, традиційні методи та інструменти судової експертизи потребують розробки методів дослідження 

документообігу, щодо підходів в роботі з вихідними даними одноразового (спеціального) добровільного 

декларування, в подальшій звітності та розробки нових методичних підходів. 
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TO OFFENSES IN THE FIELD OF TAXATION 



СУДЕБНО ЕКОНОМИЧЕСКАЯ ЕКСПЕРТИЗА КАК ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА  ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
У цій статті розглянуто питання щодо можливості викрити та протидіяти податковим правопорушенням в сфері 

оподаткування з боку юридичних та фізичних осіб, визначаючи причини та наслідки таких правопорушень за допомогою 
економічної експертизи із залученням експертів. Метою роботи є розгляд судово-економічної експертизи, як форми протидії 
правопорушенням, загальної характеристики основних податків, їх нарахування та сплата, а також особливості проведення 
експертизи правопорушень щодо ухилення від сплати таких податків до бюджету. 

Ключові слова: економічне дослідження, оподаткування, мінімізація податкових платежів, податкове планування. 
 
This article discusses the possibility of detecting and counteracting tax offenses in the field of taxation by legal entities and 

individuals, determining the causes and consequences of such offenses through economic expertise with the involvement of experts. 
The purpose of the work is to consider forensic economic expertise as a form of counteraction to offenses, general characteristics of 
basic taxes, their accrual and payment, as well as features of examination of offenses for evasion of such taxes to the budget. 

Key words: economic research, taxation, minimization of tax payments, tax planning. 
 
В этой статье рассмотрен вопрос о возможности разоблачить и противодействовать налоговым правонарушениям в сфере 

налогообложения со стороны юридических и физических лиц, определяя причины и последствия таких правонарушений 
посредством экономической экспертизы с привлечением экспертов. Целью работы является рассмотрение судебно-
экономической экспертизы, как формы противодействия правонарушениям, общей характеристики основных налогов, их 
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Основною й найбільш поширеною процесуальною формою ефективної протидії правопорушенням в сфері 

оподаткування є судово-економічна експертиза. 

Така експертиза проводиться за завданням судово-слідчих органів з метою встановлення істини щодо 

законності і правдивості відображення в системі фінансового й управлінського обліку фактів господарського 

життя; порушень основних вимог щодо складання фінансової, податкової та статистичної звітності; здійснення 

кредитних і розрахункових операцій, а також операцій із власним та позиченим капіталом.  

Податкові правопорушення, які підлягають експертному дослідженню – це протиправні дії, або ж бездіяння, 

які виявляються у невиконанні, або у неналежному виконанні податкових зобов'язань, за які встановлюється 

відповідальність [1, с. 15-18]. 

Предметом дослідження судово-економічної експертизи є господарські операції, що відображені в 

документах і стали обʼєктом розслідування, чи операції бухгалтерського обліку, які відображають відповідні 

сторони фінансово-господарської діяльності [2, с. 20-23]. 

Експерт повинен володіти не тільки знаннями податкового законодавства, але й знати Кримінальний кодекс 

та зміст тих його статей, які передбачають виникнення відповідальності за ухилення від сплати податків. 

Ухилення від сплати податків розглядається з точки зору таких проблем: 

– індивідуальна поведінка споживача чи фірми в умовах можливого покарання за ухилення від сплати 

податків. При цьому суб'єкт господарювання, що ухиляється від сплати податків, може витрачати різні ресурси 

для того, щоб або зменшити податкову базу, або корумпувати податкові органи; 

– поведінка податкових органів, призначених контролювати справляння податків в умовах можливої 

корумпованості та діючих при цьому обмеженнях. Ці обмеження включають в себе частоту податкових 

перевірок, їх ефективність, яка залежить, наприклад, від кваліфікації персоналу, затрати на проведення 

перевірок тощо; 

– поведінка держави, яка заінтересована у справлянні податків як джерела доходів і затрачає відповідні 

ресурси на їх збір та боротьбу з ухиленням від оподаткування [5, с. 15-28]. 

Проблему боротьби із таким широким колом правопорушень у сфері оподаткування не розв’язати лише 

посиленням відповідальності за порушення законодавства та іншими силовими методами. Досягти цього можна за 

допомогою вжиття заходів щодо своєчасного викриття та запобігання таким правопорушенням [6, с. 58-62]. 



У процесі експертного дослідження повинні враховуватися усі чинні на час скоєння правопорушення 

нормативно-правові документи. 

Податкове законодавство визначає порядок і терміни сплати відповідних податків та платежів. 

На платників податків покладається відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати 

податків і дотримання законодавства про оподаткування. 

Під час проведення судово-економічних експертиз правопорушень зі сплати податків експертами 

передбачається виконання завдань: 

– виявити факти приховування об’єктів оподаткування та їх способи. 

– з’ясувати відповідність організації та методики ведення обліку і звітності до вимог чинного законодавства. 

– визначити міру впливу порушень в організації та проведенні обліку на обчислення податкових платежів і 

зборів. 

– виявити помилки в обчисленні витрат і доходів підприємства. 

– з’ясувати наявність документального підтвердження донарахованих сум податків і зборів. 

– визначити правильність застосування фінансових санкцій до цього підприємства за несвоєчасність чи 

неповноту сплати податків і обов'язкових платежів [9, с. 15-28]. 

Суб’єктом відповідальності є посадові особи підприємства чи організації, на яких покладені обов’язки, 

пов’язані з веденням обліку, обчисленням і сплатою податків, складанням податкових декларацій та розрахунків 

тощо. Цими особами, як правило, є керівники підприємств, їх заступники, головні бухгалтера та їх заступники. 

Важливим заходом забезпечення надходжень податкових платежів до бюджетів різних рівнів, у тому числі й 

за рахунок примусового стягнення у платників сум, прихованих від оподаткування, є податковий контроль. 

Основним джерелом встановлення обставин, які можуть свідчити про несплату податків внаслідок вчинення 

податкового правопорушення, може бути лише акт перевірки, який складений за її результатами. При цьому сам 

акт перевірки вважається однією з обставин, що, поряд з іншими, можуть свідчити про наявність складу такого 

кримінального правопорушення і не є автоматичним підтвердженням вчинення кримінального правопорушення 

стосовно ухилення від сплати податків. 

У розпорядження експерта надаються: акт документальної перевірки; первинні документи, облікові реєстри та 

інші документи, у яких знайшов відображення зміст фінансово-господарської діяльності субʼєкта підприємництва; 

реєстраційні документи субʼєкта підприємництва; матеріали кримінального провадження; якщо раніше 

проводились дослідження то й висновки експертних досліджень та інші матеріали [4, с. 56-61]. 

Таким чином, для формування експертного висновку про наявність кримінального правопорушення стосовно 

ухилення від сплати податків, окрім використання даних акту податкової перевірки платника податку, мають 

бути встановлені й інші обставини, що свідчать саме про ознаки такого кримінального правопорушення. 

 Експерт-економіст має право досліджувати лише фактичне дотримання посадовими особами вимог 

нормативних актів у межах ведення обліку, але не вирішує питання про відповідальність цих осіб, оскільки 

підставою для матеріальної відповідальності за нанесений збиток є провина працівника, а встановлення провини 

входить до компетенції не експерта, а слідчого й суду. 

Експерти під час дослідження виходять виключно з аналізу первинних документів, які в багатьох випадках 

можуть бути підробленими й такими, що не відповідають обставинам, які у них відображені. 

У сучасних умовах однією з основних проблем отримання збитку вітчизняними підприємствами є 

несвоєчасність і неточність у визначенні своїх податкових зобов’язань, податкового навантаження та прибутку. 

За умови здійснення податкового планування на підприємствах можна уникнути таких ситуацій та підвищити 

ефективність їх функціонування. 



У більшості підприємств податкове планування ототожнюється із застосуванням легальних методів 

зменшення податкового навантаження на підприємство під час формування так званого «податкового 

календаря» без врахувань сучасних методологічних підходів його оптимізації. Вивчення сучасних напрямків 

податкового планування, а також оцінювання його ефективності набуло особливої актуальності для кожного 

підприємства [7, с. 58-62]. 

У теорії оподаткування використовують три шляхи запобігання сплати податків. 

1. Ухиляння від сплати податків (tax avasion), під яким мається на увазі незаконне використання 

підприємством чи фізичною особою податкових пільг, несвоєчасна сплата податків, приховування доходів, 

непредставлення або несвоєчасне представлення документів, необхідних для своєчасного обчислення та сплати 

податків 

2. Обхід податків (tax avoidance), за якого підприємство чи фізична особа не є платником, або його діяльність 

не підлягає оподаткуванню, або ж його доходи не обкладаються податками Підприємство при цьому може 

використовувати й незаконні способи такі, як відсутність реєстрації, обліку об'єктів оподаткування. 

3. Податкове планування (tax planning), у якому юридичними і фізичними особами проводиться активна 

податкова політика, спрямована на мінімізацію негативного впливу оподаткування методами, які не суперечать 

законодавству. 

Як правило, проведення судово-економічних та інших експертиз зі справ, пов’язаних з ухиленням від сплати 

податків, вимагає певного періоду часу, а також пов’язано з витратами значних коштів. Тому призначаються 

судово-економічні експертизи, як правило, в кінці розслідування і тільки в тих випадках, коли з’ясування всіх 

обставин за такою справою іншими методами не представляється можливим [8, с. 1-159]. 
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Для захисту документів від підробки застосовуються особливі друкарські фарби, що відрізняються від 

стандартних за компонентами та мають спеціальні властивості [1, с. 211]. 

Окрема група спеціальних фарб у захищеній поліграфії – це оптично змінні. Розглянемо загальні положення, 

що закладені в основу принципу дії оптично змінних фарб. 

Оптично змінювані пігменти звичайного типу базуються на багатошаровій оптичній інтерференційній 

структурі. Вона містить, щонайменше, один металевий шар, що відбиває, ще один прозорий діелектричний шар і 

один напівпрозорий металевий шар. В якості металевого шару, що відбиває, використовують такі метали, як 

алюміній, золото, мідь або срібло; хімічні сполуки, як фторид магнію, діоксид кремнію або оксид алюмінію 

використовуються як прозорий діелектричний шар. А такі метали, як хром або нікель використовуються у якості 

напівпрозорого металевого шару. Падаюче біле світло частково відбивається від пігментного напівпрозорого 

поверхневого шару і частково від металевого шару, що знаходиться знизу. Обидві частини відбитого світла 

проходять різний оптичний шлях, що у залежності від довжини хвилі призводить до посиленої чи послабленої 

інтерференції. Тобто, для одних довжин хвиль коефіцієнт відбиття збільшується, а для інших зменшується. Така 

спектральна вибірковість сприймається людським оком, як виникнення кольору. Для різних кутів зору різниця в 

оптичних шляхах змінюється, внаслідок чого колір матеріалу змінюється в залежності від кута зору. 

Оптично змінювані пігменти зазвичай отримують вакуумним осадженням різних потрібних шарів на гнучкій 

сітці. Після нанесення необхідного числа шарів комплект шарів видаляють з сітки, розчиняючи її відповідному 

розчиннику або знімаючи матеріал, що оптично змінюється, з сітки. Після цього матеріал, що оптично змінюється, 

подрібнюють до утворення лусочок, які піддають подальшій обробці для адаптації до потрібного застосування, 

наприклад, шляхом розмелювання, дроблення тощо. Отриманий продукт складається з плоских лусочок, що мають 

дві плоскі паралельні поверхні із зазначеними інтерференційними властивостями. 

Розглянемо найбільш поширені оптично змінні фарби, що використовуються для захисту документів від 

підробки. Наприклад, фарба овіай (скорочено від англійського Optically Variable Ink – буквально чорнило, що 

оптично змінюється) була виведена на ринок ще у 90-х роках ХХ століття швейцарською фірмою SICPA [2]. Це 

спеціальна поліграфічна фарба, яка змінює колір, залежно від кута зору. В основі ефекту зміни кольору фарби OVI 

лежить явище інтерференції світла у тонких плівках (або лусочках), що входять до складу цих фарб і формуються 

у результаті закріплення у відбитку. Ця фарба, наприклад, застосовується для нанесення окремих зображень на 

сучасних банкнотах (гривнях НБУ, доларах США, євро та інших), різноманітних посвідченнях та паспортах 



багатьох країн світу. Однак зараз вона занадто поширена в світі і стає все більш доступною, що знижує її захисні 

властивості. При підробці елемента OVI нерідко використовують друк фарбою, до якої додають блискітки, що 

використовуються в косметичній промисловості. 

Тому все частіше виробники у захищеній поліграфії використовують більш сучасні та технічно складні 

модифікації оптично змінних фарб. Наприклад, фарба OVMI (Optically Variable Magnetic Ink) – оптично змінна 

магнітна фарба, що являє собою багаторівневий (візуальний та машинозчитуваний) елемент захисту. Наноситься 

OVMI трафаретним способом за допомогою пристрою, розробленого швейцарською фірмою SICPA, який дозволяє 

певним чином орієнтувати пігменти фарби в процесі друкування для отримання магнітного ефекту. Саме ця фарба 

дозволяє створювати оптичний елемент SPARK ®, що одночасно є і візуальною ознакою, яка легко розпізнається 

неозброєним оком, і машинозчитуваною ознакою, наявність і параметри якої визначаються відповідними 

приладами. Візуальний ефект цієї ознаки схожий з тим, який спостерігається при використанні фарб OVI, але, крім 

зміни кольору при зміні кута зору, SPARK ® дає яскраві, насичені кольори з яскраво вираженим ефектом 

тривимірності зображення і динамічним ефектом, що імітує рух фарб по зображенню. В якості захисної ознаки 

елемент SPARK ® застосований на нових гривнях НБУ (наприклад, банкнота номіналом 1000 гривень) [3]. 

Цікаво, що для банкнот на основі полімерного субстрату Guardian ® (від CCL Secure) був розроблений 

захисний елемент G-Switch, що змінює колір. Він створений на основі оптично змінних пігментів OVI як 

своєрідний аналог таких фарб на паперових документах [4]. 

Одним з сучасних напрямків захисту документів знаків від підробки є використання іридисцентних фарб. Ці 

фарби мають унікальний колірний ефект, хоча самі по собі є прозорими. До складу іридисцентних фарб входять 

мікрочастинки тонких кристалічних пластинок (лусочок) пігменту, покриті тонким шаром оксиду тітану, оксиду 

заліза або іншими. Під час потрапляння на них світло частково відбивається, а частково проходить крізь різні 

шари, при цьому виникає явище інтерференції. Під прямим кутом іридисцентне зображення є майже непомітним, а 

при зміні кута зору проявляється яскравим перламутровим або райдужним блиском. Яскравим прикладом 

застосування зазначених фарб є банкноти євро. Слід зазначити, що іридисцентні фарби не відтворюються шляхом 

фотокопіювання, тому є достатньо поширеними у захищеній поліграфії.  

Сучасною розробкою німецької компанії Giesecke & Devrient є оптично змінна фарбу під маркою STEP ® 

(Shimmery Twin Effect Protection). Фарба STEP ® створена на основі рідкокристалічних пігментів та змінює свій 

колір залежно від кута освітлення та розгляду.  

Ще один різновид іридисцентної фарби на рідкокристалічній основі – оптично змінний елемент з ефектом зсуву 

кольорів SWING. Складається з пари зображень, колір яких змінюється залежно від освітлення. Наноситься на 

полімерний субстрат та проявляється у вигляді зсуву кольорів пари зображень, що змінюється на протилежні. 

Вже традиційним у захищеній поліграфії є застосування металізованих фарб, до складу барвника яких входять 

металізовані матеріали і порошки. Ці фарби створюють особливі візуальні ефекти у композиції 

документа (металевий блиск, мерехтіння тощо) і можуть одночасно визначатися магнітним детектором, що 

збільшує ступінь захисту. На відміну від фарб OVI металізовані змінюють при зміні кута зору не колір, а 

інтенсивність блиску. Ці фарби значно ускладнюють копіювання документів. 

Захисний елемент FEEL (Fast Energy Effective Link) – це одна з новітніх розробок компанії Giesecke & Devrient. 

Під час створення цього захисту застосовується три способи друку (офсетний, металографський глибокий та 

трафаретний). Спочатку офсетним способом друкують приховане зображення, потім зверху металографським 

способом термохромною фарбою малюнок. А на кінцевому етапі за допомогою трафаретного друку наносять 

оптично змінну фарбу. При підвищеній температурі термохромна фарба стає прозорою, а через оптично змінну 

фарбу можна побачити приховане зображення [5]. 



Основними світовими виробниками фарб для захищеної поліграфії є такі компанії: China Banknote Printing and 

Minting (КНР), Flint Group (Швеція), Gans Security Inks (США), Giesecke & Devrient (Німеччина), Gleitsmann 

Security Inks (Німеччина), Intercolor (Великобританія), JDSU (США), Korea Security Printing and Minting 

Corporation (Південна Корея), Merck (Німеччина), Rolic Technologies (Швейцарія), Roymal (США), Selink (Іспанія), 

SICPA (Швейцарія), Sun Chemical Security (США) та інші [6, с. 285]. Спеціалісти зазначених та інших фірм 

постійно працюють над розробкою новітніх  спеціальних фарб, які б максимально захистили документи від 

підробки. 

Таким чином, сучасні тенденції у розробці оптично змінних фарб спрямовані на розвиток: багаторівневих 

елементів захисту (візуальних та машинозчитуваних); складних технологій та багатошарових елементів, нанесених 

кількома способами друку; поєднанні кольоро змінних фарб з іншими спеціальними (наприклад, термохромними 

тощо). 
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Национальное бюро экспертиз Республики Армения 

 
ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО КОНОПЛЯНОГО РИНКУ В РЕСПУБЛІЦІ ВІРМЕНІЯ. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
 

DECRIMINALIZATION OF THE INDUSTRIAL HEMP MARKET IN THE REPUBLIC OF ARMENIA. 
FEATURES OF MANIFESTATION OF NEW REALITY 

 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОНОПЛЯНОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі декриміналізації промислового конопляного ринку в 
Республіці Вірменія у зв’язку із внесеними змінами та доповненнями до Закону Республіки Вірменія «Про наркотичні засоби та 
психотропні речовини». Відзначено, що дискусійним продовжує залишатися питання декриміналізації марихуани як у 
лікувальних та рекреаційних, так і промислових цілях. Узагальнюється поточний стан справ щодо незаконного обігу наркотиків 
у Республіці Вірменія та перераховані кроки щодо вдосконалення внутрішньої правової бази. Значна увага у статті приділяється 
практичному досвіду, накопиченому у ДНКО «Національне бюро експертиз» Національної академії наук Республіки Вірменія. 
Обґрунтовується думка, що необхідно опрацювати питання аналітичної та приладової бази з метою реалізації у практичній 
експертній діяльності механізмів контролю та ідентифікації наркотичних сполук. 

Ключові слова: наркотичні засоби, промислові коноплі, марихуана, декриміналізація марихуани, тетрагідроканнабінол, 
каннабідіол. 

 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме декриминализации промышленного конопляного рынка в 

Республике Армения в связи с внесёнными изменения и дополнения в Закон Республики Армения «О наркотических средствах 
и психотропных веществах». Отмечено, что дискуссионным продолжает оставаться вопрос декриминализации марихуаны как в 
лечебных и рекреационных, так и в промышленных целях. Обобщается текущее положение дел по незаконному обороту 
наркотиков в Республике Армения и перечислены шаги по совершенствованию внутренней правовой базы. Значительное 
внимание в статье уделяется практическому опыту, накопленному в ГНКО «Национальное бюро экспертиз» Национальной 
академии наук Республики Армения. Обосновывается мысль о том, что необходимо проработать вопрос аналитической и 
приборной базы с целью реализации в практической экспертной деятельности механизмов контроля и идентификации 
наркотических соединений. 

Ключевые слова: наркотические средства, промышленная конопля, марихуана, декриминализация марихуаны, 
тетрагидроканнабинол, каннабидиол. 



 
The article is devoted to the actual problem of decriminalization of the industrial hemp market in the Republic of Armenia in 

connection with the amendments and supplements made to the Law of the Republic of Armenia «On Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances». It is noted that the issue of decriminalization of marijuana for medicinal and recreational, as well as for industrial purposes, 
remains controversial. The current state of affairs on drug trafficking in the Republic of Armenia is summarized and steps are listed to 
improve the domestic legal framework. Significant attention is paid to the practical experience acquired in the «National Bureau of 
Expertises» SNPO of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. The idea is substantiated that it is necessary to work 
out the issue of the analytical and instrumental base in order to implement the mechanisms of control and identification of narcotic 
compounds in practical expert activities. 

Key words: narcotic substance, industrial hemp, marijuana, decriminalization of marijuana, tetrahydrocannabinol, cannabidiol. 
 
Поводом к написанию настоящей статьи стали внесённые изменения и дополнения в Закон Республики 

Армения от 10.02.2003 № ЗР-518 «О наркотических средствах и психотропных (психоактивных) веществах», 

согласно которым с июня текущего года в Республике Армения (далее РА) разрешается выращивать и 

перерабатывать промышленную коноплю, с получением масла каннабидиола [1]. Не вдаваясь в подробности 

упомянутых изменений и дополнений, с учётом специфических особенностей данных поправок, вполне допустимо 

предсказать рост риска совершения преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Следует признать, что по вопросу декриминализации марихуаны как в лечебных и рекреационных, так и в 

промышленных целях, повсеместно отношение неоднозначное. Не вникая в существо исторического экскурса по 

данному вопросу, полагая, что они и так хорошо известны широким массам, ограничимся некоторыми краткими 

упоминаниями. Так, с незапамятных времён конопля занимала лидирующие положение в перечне самых 

культивируемых растений в мире и была вполне легальна. Кроме изготовления из конопли волокон для 

корабельных снастей и верёвок, одежды из тканей на волоконной основе, бумаги из конопли, также производились 

лекарственные препараты, имеющие как анестезирующие свойства, так и свойства позволяющие излечивать 

болезни суставов и глаукому [2]. Однако, в 1961 году Единой конвенцией ООН конопля была включена в список 

растений, содержащих наркотик, несмотря на то, что коноплю условно можно было бы разделить на 2 типа: 

индика (тетрагидроканнабинол, являющийся психотропным веществом) и посевная (каннабидиол, более 

известный как CBD – природный экстракт конопли, не являющийся наркотиком) [3]. 

Классифицируя коноплю как исходное сырье из которого получается марихуана (каннабис), являющаяся одним 

из наркотиков психотропного действия, справедливости ради следует отметить, что смола марихуаны содержит 

свыше восьмидесяти каннадибиноидов, из которых только два компонента, в частности каннабидиол и 

тетрагидроканнабинол, в результате курение марихуаны вызывают характерные для наркотических веществ 

ощущения. Первый вызывает торможение, успокоение и способствует снижению тревожности, а второй 

способствует оживлению, усилению тревожности, беспокойству и крайней возбудимости [4]. Вне зависимости от 

того, что оба компонента относятся к одному и тому же растению, все же имеются отличительные характеристики. 

Как уже выше отмечалось, культивация конопли, имея тысячелетнюю историю, ни в коем случае не была 

обусловлена в итоге получением соединения с одурманивающим эффектом. Марихуана же стала выращиваться в 

первую очередь для употребления и достижения наркотического эффекта. Иначе говоря, с учетом генетических 

особенностей марихуаны используется в наркотических целях, а конопля считается растением, выполняющим 

промышленные функции. Следовательно важно понимать, что именно концентрация активного вещества 

тетрагидроканнабинола в растении является решающим фактором, обуславливающим наркотический эффект 

воздействия на организм человека. 

Рассматривая одну из составляющих обоснования Правительства РА непосредственно связанного с 

разрешением производства и продажи промышленной конопли, а именно, что треть сельскохозяйственных земель 

Армении не обрабатываются, и, разрешая производство конопли в республике, предпринимается попытка 

простимулировать развитие сельского хозяйства, представляется уместным привести последнюю оценку 



масштабов немедицинского потребления каннабиса изложенную в подготовленном Управлением ООН по 

наркотикам и преступности сообщении «Всемирный доклад о наркотиках 2020». Так, в данном докладе, 

представляя международный обзор проблемы, отмечается, что мировой рынок каннабиса переживает переходный 

период, связанный с изменением правового статуса наркотика в небольшом числе стран (Канада, Уругвай, 

Таиланд, 20 штатов США и т. д.) разрешающий производство и продажу продуктов каннабиса для немедицинского 

использования, прежде всего рекреационной марихуаны. При этом отмечается, что, по итогам пока краткосрочного 

мониторинга, масштабы немедицинского потребления каннабиса стремительно растут, особенно в тех странах, где 

оно легализовано. Одновременно отмечается, что последние события разрешающие применение каннабиса не в 

медицинских целях ставят под угрозу всеобщее соблюдение трех известных конвенций о международном контроле 

над наркотиками и призывает все государства выполнять свои обязательства по Конвенции при разработке 

национальной политики в области контроля над наркотиками [5]. Необходимо особо отметить, что даже для 

случаев культивирования каннабиса в медицинских целях, страны должны в обязательном порядке представлять 

не только ежегодные исчисления предполагаемых объёмов выращивания и потребления каннабиса, но и 

предпринять меры контроля в соответствии со ст. 23 Конвенции 1961 года с поправками, с целью снижения рисков 

их потенциальной утечки в каналы незаконного оборота. 

В контексте рассматриваемого вопроса важно также обрисовать положение дел по незаконному обороту 

наркотиков в РА в разрезе последних трёх лет, до принятия упомянутых выше изменений и дополнений. Так, 

только в 2019 году в РА был выявлен незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ на сумму 

превышающую 3 млн. долларов США. При этом, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году приблизительно в 

2,5 раза вырос объем изъятого метамфетамина, в 8 раз – метадона, в 12 раз гашиша и марихуаны, и в 17 раз –

 опренофена. Впервые был зафиксирован случай контрабанды кетамина. По данным Управления по борьбе с 

контрабандой Комитета государственных доходов РА отмечено, что в 2020 году резко вырос импорт 

наркотических и психотропных веществ через почтовые отправления. Только по линии упомянутого Управления в 

2020 году было выявлено и изъято из незаконного оборота свыше 5 кг опиодов, 6 кг метамфитамина, 3 кг 

марихуаны и т. д. В отчёте Полиции РА за 2020 год была приведена информация о выявленных 1226 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, против 1088 в 2019 г. Особо было подчёркнуто, что 

статистика очевидным образом склоняется в сторону роста совершения подобного рода преступлений [6-8]. 

Поэтому не исключено, что сложившееся на текущий момент истинное положение дел с незаконным оборотом 

наркотиков в РА и сообщения об изъятиях возможно в определенной степени могут как оказать крайне негативное 

воздействие на социально – политическую стабильность, так и представлять угрозу безопасности, поскольку как 

известно из анализа международной ситуации незаконный оборот наркотиков на современном этапе, связан с 

расширением масштабов коррупционных проявлений. Вот почему декриминализация производства и продажи 

промышленной конопли в РА в сложившейся ситуации вызывает разнонаправленное толкование в стране, так как 

к наиболее изымаемым наркотикам как по числу случаев изъятий, так и по фактическому перехваченному 

количеству в мире по – прежнему является каннабис. 

Вместе с тем следует отметить, что постоянный мониторинг прямых угроз национальной безопасности страны 

и анализ вовлечения РА в транснациональную преступность, включая незаконный оборот наркотиков вызвал 

острую необходимость в инициировании процесса совершенствования внутренней правовой базы. В частности, 

только в 2017 году Национальным собранием РА был принят Закон РА «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс РА» и Закон РА «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РА об административных 

правонарушениях» в соответствии с которым размер наркотических и психотропных веществ, а также размер их 

прекурсоров стал определяться Правительством РА. Также по предложению Министерства здравоохранения РА 



была создана Межведомственная комиссия по рассмотрению и обоснованию включения вновь обнаруженных 

наркотических веществ в соответствующие списки Постановления Правительства РА за № 1129-Н от 21.08.2003 

«Об утверждении состава (перечня) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих 

контролю в Республике Армения». 

К слову, примечательно, что заметный вклад в процесс обновления упомянутого списка вносит ГНКО 

“Национальное бюро экспертиз” Национальной академии наук Республики Армения (далее НБЭ РА), эксперты 

которого, в зависимости от характера решаемых вопросов, проводят криминалистические, судебно-химические 

исследования при расследовании уголовных дел различных категорий, где в качестве вещественных доказательств 

выступают наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры. Являясь активными 

участниками рабочей группы Межведомственной комиссии при Министерстве здравоохранения РА, на основании 

ежегодной сводной информации, отражающей увеличения или уменьшения циркулирующих в стране количеств 

определенных видов наркотиков, наработанные в НБЭ РА научно – практические результаты в ряде случаев 

ложатся в основу корректировок перечня вышеназванного списка контролируемых наркотических средств. 

Отталкиваясь от результатов экспертных исследований за период 2016-2020 г. г. и наработанного в НБЭ РА 

практического опыта, представляется возможным фрагментно прокомментировать сложившуюся в РА обстановку 

с незаконным оборотом основных видов наркотиков. Так, к наиболее распространённым наркотикам в РА в 

первую очередь следует отнести растения семейства коноплевых, содержащих психоактивные вещества, которые в 

свою очередь служат сырьем для получения главным образом марихуаны. По части марихуаны следует 

подчеркнуть, что в НБЭ РА наибольшее количество было зарегистрировано в 2018 году, что составило двукратное 

увеличение по сравнению с 2016 годом и трехкратное увеличение по сравнению с 2020 годом. Максимальное 

количество растений семейства конопли было зафиксировано в 2019 году, что вдвое превысило количественный 

показатель 2016 года и свыше восьмидесятикратное увеличение для 2020 года. 

Изучая вопрос декриминализации производства и продажи промышленной конопли в мире, в первую очередь 

следует отметить, что в обществе бытует мнение, что марихуана не вызывает привыкания, так как опыт, 

накопленный в отношении потребления марихуаны в развитых странах мира, показывает, что после первого или 

второго употребления марихуаны отсутствуют тяжелые последствия. Однако, данный подход крайне ошибочен, 

поскольку, согласно данным Института наркозависимости США, около 70 % лиц, принимающих тяжелые 

наркотики, начинают именно с употребления марихуаны. 

Таким образом, с целью избежания повторения типичных ошибок, которые были допущены в странах 

легализовавших производство и продажу технической конопли, в том числе и марихуаны для немедицинского 

использования, естественно, с учетом новизны данной сферы деятельности в РА, кроме обозначенных 

Правительством РА условий (повышение уровня проводимых оперативно-розыскных мероприятий, получение 

специальной лицензии для производства и продажи технической конопли) потребуется внесения ряда 

законодательных изменений, которые дополнят нормативную базу как по обеспечению продаж промышленной 

конопли, так и по проведению проверок, проводимых в рамках законного оборота промышленного каннабиса. 

Также не стоит оставлять без внимания и тот факт, что для новой складывающейся ситуации в РА с незаконным 

оборотом наркотиков экспертным сообществом должны быть проработаны аналитическая и приборная базы с 

целью реализации в практической экспертной деятельности механизмов контроля и идентификации наркотических 

соединений, включая разработку новых методов (в том числе экспресс), и технологий, позволяющих получать 

более убедительные доказательства производства именно технической конопли. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
 

PROBLEM ISSUES OF VALUE EVALUATION MONUMENT OF CULTURAL HERITAGE 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ  
ПАМЯТНИКОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
В умовах сьогодення виникають певні, а іноді значні труднощі з проведення достовірної оцінки об’єктів культурної 

спадщини, зокрема пам’яток архітектури. Питання виконання оцінки об’єктів культурної спадщини особливо гостро постає в 
кримінальних провадженнях при перевірці та розрахунку вартості об’єктів державної та комунальної власності, які були 
приватизовані / відчуженні у минулі часи. Висвітлені основні питання, які розкривають понятійний рівень та техніку роботи з 
такими об’єктами – носіями нематеріальної культурної спадщини. 

Ключові слова: судова експертиза, оцінка пам’яток архітектури, методика грошової оцінки пам’яток, вартість пам’ятки, 
витратний підхід, дохідний підхід, порівняльний підхід. 

 
In today's world, there are some, and sometimes significant, difficulties in making a reliable assessment of cultural heritage sites, 

including architectural monuments. The issue of valuation of cultural heritage sites is particularly acute in criminal proceedings in the 
verification and calculation of the value of state and municipal property that has been privatized / alienated in the past. The main issues 
that reveal the conceptual level and technique of working with such objects – carriers of intangible cultural heritage are highlighted. 

Key words: forensic examination, assessment of architectural monuments, methodology for the monetary evaluation of monuments, 
the value of the monument, cost approach, income approach, comparative approach. 

 
В сегодняшних условиях возникают определенные, а иногда значительные трудности по проведению достоверной оценки 

объектов культурного наследия, в частности памятников архитектуры. Вопрос выполнения оценки объектов культурного 
наследия особенно остро встает в уголовных производствах при проверке и расчете стоимости объектов государственной и 
коммунальной собственности, приватизированных / отчужденных в прошлые времена. Освещены основные вопросы, 
раскрывающие понятийный уровень и технику работы с такими объектами – носителями нематериального культурного 
наследия. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, оценка памятников архитектуры, методика денежной оценки памятников, стоимость 
памятника, затратный подход, доходный подход, сравнительный подход. 

 
Згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини» [1] «пам’ятка культурної спадщини (далі 

пам’ятка) – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України…». 

Цей реєстр містить перелік об’єктів культурної спадщини, які офіційно беруться державою під охорону. Пам’ятки 

поділяються на дві охоронні категорії: 

– національного значення; 

– місцевого значення. 

За видами класифікують пам’ятки: 

– археології; 

– історії; 



– монументального мистецтва; 

– архітектури та містобудування; 

– садово-паркового мистецтва; 

– історичного ландшафту; 

– науки і техніки. 

Основною проблемою при визначенні вартості пам’яток є врахування не тільки матеріальних факторів 

пам’ятки та її ступеня зносу, а й врахування притаманних їй нематеріальних факторів, таких як її історична, 

суспільна, художня цінність, наявність в ній предметів декоративно-прикладного мистецтва. Ці нематеріальні 

фактори певною мірою підвищують цінність пам’ятки. Разом з тим пам’яткам притаманні фактори, які і знижують 

їх вартість. Сюди відноситься знос, як фізичний так і функціональний, різного роду обтяження, а також трудності 

адаптації пам’ятки для сучасного використання, високі ризики користування пам’яткою внаслідок суворо 

регламентованих правил, особливо при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт, реставрації, необхідності в 

певних випадках проведення дорогих експертиз. 

Вартість пам’ятки формується за рахунок матеріального носія (земельної ділянки разом з наявними на ній 

земельних поліпшень, що власне і складають пам’ятку) та за рахунок внеску нематеріального активу, який 

притаманний пам’ятці. Якщо права на пам’ятку як на нерухомість можуть мати ринковий обіг і ними 

розпоряджається власник, то права на нематеріальний актив постійно знаходяться в розпорядженні держави 

(національний статус пам’ятки) чи територіальної громади (місцевий статус). Розпорядники нематеріальними 

активами постійно можуть впливати на власника нерухомості, що виступає в якості матеріального носія 

нематеріального носія пам’ятки. 

При оцінці будівель – пам’яток виникають наступні основні проблеми: 

– наявність статусу (національного чи місцевого) пам’ятки, який накладає додаткові обов’язки та обмеження 

при користуванні пам’яткою, зокрема при проведенні ремонтів та реконструкції пам’ятки; 

– відсутність інформаційної бази щодо ринкових угод з пам’ятками; 

– високі експлуатаційні витрати; 

– необхідність проведення реставраційних робіт для збереження пам’ятки; 

– високі ризики інвестицій, зумовлені наявністю жорстких вимог до збереження пам’ятки. 

Будівлі – пам’ятки в переважній більшості є індивідуальні та унікальні. Однак є певні критерії, які дозволяють 

об’єднувати пам’ятки в певні групи з врахуванням їх функціонального використання, наприклад: 

– об’єкти, що повністю, або частково орієнтовані на комерційні цілі; 

– об’єкти некомерційного призначення; 

– культові об’єкти; 

– об’єкти, які знаходяться в стані, коли повна їх реконструкція є недоцільною. 

З факторів, що впливають на вартість пам’яток, можна виділити наступні: 

– час (період) створення; 

– автор (архітектор); 

– конструкційне втілення замислу; 

– зовнішнє оточення; 

– місцезнаходження; 

– схоронність; 

– соціокультурна цінність. 

З факторів, які понижують вартість, можна виділити наступні: 



– заборона на зміну планувальних рішень будівлі; 

– нормативні вимоги щодо фасаду пам’ятки; 

– заборона на зміну зовнішнього вигляду пам’ятки та зовнішнього благоустрою. 

Проведення вартісної оцінки пам’яток кропітка і спільна робота спеціалістів різних напрямів, які можуть 

визначити рівень історичної та архітектурної цінності об’єкта і виразити це в грошовому вигляді. 

Для оцінки пам’яток стандартні підходи оцінки нерухомого майна слід застосовувати з обережністю, адже для 

них класичне поняття «знос» має дещо інший зміст. Пам’ятка має соціокультурну цінність і в зруйнованому стані. 

Термін економічного життя для деяких пам’яток необмежений. 

При використанні витратного підходу основними етапами оцінки є розрахунок вартості земельної ділянки, 

визначення вартості відтворення (заміщення) з врахуванням знецінення внаслідок зносу (фізичного, 

функціонального, економічного), врахування вартості нематеріальних компонентів, які притаманні пам’ятці. При 

цьому у вартість відтворення (заміщення) обов’язково повинен бути включений прибуток забудовника (інвестора). 

Класичне трактування витратного підходу, коли оцінка базується на одиничному показнику об’єкта аналога, не 

враховує того, що об’єкт оцінки є пам’яткою. Ці відмінності враховуються шляхом введення коефіцієнтів, які 

підвищують чи понижують вартість в залежності від наявних у пам’ятки нематеріальних активів. 

Дохідний підхід використовується при визначенні ринкової вартості пам’яток, оскільки пам’ятки, що можуть 

використовуватись в комерційних цілях, спроможні генерувати грошові потоки. При використанні цього підходу 

виникають складності у визначенні величини витрат на приведення об’єкта у стан, коли він може ефективно 

використовуватись (витрати на реставрацію, реконструкцію, відтворення декоративних елементів і т. п.). 

Також непросто обчислити вплив нематеріальних факторів, які притаманні пам’ятці, на величину грошового 

потоку.  

При застосуванні порівняльного підходу основною складністю є встановлення величин коригувань цін 

пропозицій продажу об’єктів порівняння, оскільки аналоги продаж або не є пам’ятками, або якщо і є, то важко 

встановити нематеріальні активи, які є в об’єктів-порівняння. 

Аналіз судової практики щодо об’єктів культурної спадщини свідчить, що основними питаннями, які 

ставляться перед судовими експертами є такі: 

– визначення об’ємів, якості, вартості проведених реставраційно-відновлювальних робіт; 

– визначення ринкової вартості пам’яток, в тому числі при їх приватизації, передачі в оренду; 

– визначення розміру відшкодування шкоди заподіяної пам’яткам та збитків, яких зазнала пам’ятка. 

На теперішній час діє Методика грошової оцінки пам’яток, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.09.2002 № 1447 [2]. 

Методика грошової оцінки пам’яток має дуже обмежене використання при проведенні ретроспективної оцінки, 

коли коефіцієнт Кц, що враховує цінність пам’ятки та коефіцієнт схоронності Кс повинні визначатись на дату 

оцінки на підставі даних, зазначених у паспорті пам’ятки або інших матеріалах, що містять відомості про пам’ятку, 

за результатами експертизи відповідних спеціалістів або організацій, уповноважених проводити такі експертизи. В 

практиці ж судових експертиз оцінка як правило є завжди ретроспективною, де дата оцінки значно віддалена від 

дати проведення експертизи.  
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Одним з важливих аспектів роботи будь-якого наукового або практичного суспільства є обмін найбільш актуальною 
інформацією, отриманою в ході виконаних досліджень. З метою забезпечення такого обміну випускаються спеціалізовані 
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One of the important aspects of the work of any scientific or practical community is the exchange of the most relevant information 

obtained in the course of the research. In order to ensure such an exchange, specialized scientific journals are published and conferences 
are held. This review presents the main subject that were discussed at conferences of the two largest international organizations dedicated 
to the forensic examination of firearms - the working group of firearm examination at ENFSI and the international association AFTE. 
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Одним из важных аспектов работы любого научного или практического сообщества является обмен наиболее актуальной 

информацией, полученной в ходе выполненных исследований. С целью обеспечения такого обмена выпускаются 
специализированные научные и научно-практические журналы, проводятся конференции и круглые столы. В представленном 
обзоре рассмотрены основные темы, которые обсуждались на конференциях двух крупнейших международных организаций, 
посвященных криминалистическому исследованию огнестрельного оружия – рабочей группы экспертов-баллистов в ENFSI и 
международной ассоциации AFTE. 

Ключевые слова: баллистическая экспертиза, огнестрельное оружие, AFTE, ENFSI 
 
Существует сравнительно большое количество научных и научно-практических журналов и сборников 

публикаций, посвященных вопросам криминалистики и судебной экспертизы. Проводятся конференции и круглые 

столы, посвященные этим вопросам. При этом более конкретные вопросы, посвященные отдельным видам 

судебных экспертиз, обсуждаются в специализированных рабочих группах. Относительно криминалистического 

исследования огнестрельного оружия можно выделить две крупнейшие международные организации, 

объединяющие экспертов баллистов – это Ассоциация экспертов в области криминалистического исследования 

огнестрельного оружия и следов инструментов (AFTE – The Association of Firearm and Tool Mark Examiners) и 

рабочая группа, посвященная исследованиям огнестрельного оружия и продуктов выстрела в европейской сети 

институтов судебной экспертизы European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI Firearm/GSR working 

group). 

AFTE является крупнейшей международной профессиональной организацией объединяющей экспертов-

баллистов. Она насчитывает почти 1300 членов из 40 стран мира. Ассоциацией проводится ежегодный 

шестидневный учебный семинар, в последнем из которых, проходившем в августе 2021 года, было более 450 

участников. Ассоциацией выпускается специализированный научно-практический журнал, сканируемый системой 

SCOPUS. 

Рабочая группа экспертов в области исследования огнестрельного оружия и продуктов выстрела в ENFSI 

объединяет специалистов из стран Европы и при этом открыта для специалистов из других регионов мира. В 

рамках работы рабочей группы выполняются исследовательские проекты и проводится ежегодная конференция. В 

конференции, проходившей в виртуальном формате в октябре 2021 года, принимало участие более 

180 специалистов. 



Из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, обе организации отменили проведение ежегодных 

конференций в 2020-м году и конференции в 2021-м году подводили итоги работы за два года с 2019-го по 2021-й. 

Среди подготовленных за эти два года работ многие представляют большой интерес, некоторые из них можно 

выделить особо. 

В области исследования различных видов огнестрельного оружия следует отметить доклад 

Матео Серфонтьена [0]. В этом докладе он рассмотрел различные следы характерные только для пистолетов Глок, 

которые можно обнаружить на гильзах. Люсьен Хэйг [0] рассмотрел возможность и особенности идентификации 

огнестрельного оружия по следам отражателя, а Мишель Шеурман посвятила свою статью исследованию следов 

возникающих при повороте затвора штурмовой винтовки М-16 [0]. Различные следы, которые могут быть 

обнаружены на боковых стенках гильз, выстреленных из самодельного или переделанного оружия, стали темой 

исследования группы специалистов из Израиля [0]. 

Вопросам исследования самодельного и  переделанного огнестрельного оружия было посвящено несколько 

работ, среди которых исследование тенденций в переделке газовых пистолетов [0], и исследование образцов 

самодельного огнестрельного оружия выполненного методом трехмерной печати (3D printing) [0, 0]. Изготовление 

нижнего корпуса штурмовой винтовки М-16 с применением полимерных материалов подробно рассматривалось в 

статье Скотта Маквэйга [0]. 

Особое внимание было уделено случаям, когда следы обнаруженные на гильзах или пулях не являются 

уникальными для конкретного экземпляра оружия (так называемые подклассовые или подгрупповые следы) [0] 

или, вообще, возникли на этапе изготовления патронов [0, 0]. Изучению подклассовых признаков и вероятности их 

возникновения посвящены работы Вероники Франклин [0], Мелиссы Нэлли [0], Люсьена Хэйга [14] и других. 

Одной из наиболее обсуждаемых в последнее десятилетие является тема научного обоснования экспертных 

методик и определения вероятности ошибки. Особенно актуальными эти проблемы являются для 

идентификационного исследования огнестрельного оружия, результаты которого являются субъективными, 

основанными на глубокой внутренней убежденности эксперта. С целью определения величины возможной ошибки 

проводятся различные исследования, в ходе которых экспертам рассылаются специально подготовленные наборы 

гильз и пуль, а результаты их исследования обрабатываются статистически. Структуру и результаты одного из 

таких исследований представил сотрудник лаборатории ФБР Этик Смит [0]. А Роберт Томпсон из Национального 

Института Стандартов и Технологий США представил обзор большого количества исследований, посвященных 

вопросам научного обоснования методик криминалистического исследования огнестрельного оружия. 

Кроме вышеперечисленных было выполнено много других практических и теоретических работ, которые 

представляют интерес для экспертов, занимающихся криминалистическим исследованием огнестрельного оружия. 
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Рассматриваются вопросы состязательности судебных экспертиз в уголовном процессе. Проанализировано состояние 

правового обеспечения реальной состязательности экспертиз и особенности обеспечения состязательности на этапе 
расследования и судебного рассмотрения. 

Ключевые слова: судебная експертиза, состязательность, судебный експерт, специалист. 
 
Стаття 129 Конституції України основними засадами судочинства визначає: п. 1 рівність усіх учасників 

судового процесу перед законом і судом; п. 3 змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості [1]. 

У зв’язку із прийняттям у 2012 році нового Кримінально процесуального кодексу України, змагальність сторін 

та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, були закріплені у ст. 22, 

згідно якої кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання 

стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 

передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до 

суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, 

передбачених цим Кодексом» [2]. 

Але чи є ця рівність реальною і чи існує у нас змагальність в галузі судової експертизи? 

Г. К. Авдеева, досліджуючи питання змагальності у кримінальному процесі, зазначає: «Пізнавальна діяльність 

слідчого здійснюється лише визначеними у кримінально процесуальному законодавстві засобами та має 

відповідати принципам змагальності у кримінальному судочинстві. Однак через відсутність паритету між 

сторонами кримінального провадження процес залучення експерта не повною мірою відповідає принципу 



змагальності і рівності сторін. Перехід до змагального кримінального процесу у частині використання спеціальних 

знань передбачає узагальнення й аналіз існуючої слідчої та судової практики, а також удосконалення 

процесуального порядку залучення експерта різними учасниками кримінального провадження в Україні» [3, с. 88]. 

На практиці сторони кримінального провадження і потерпілий не мають можливості залучити незалежного 

експерта через законодавчі заборони на проведення криміналістичних, судово-медичних та судовопсихіатричних 

експертиз (ст. 7 Закону України «Про судову експертизу») [4] незалежними (приватними) судовими експертами. 

Сторона захисту і потерпілий можуть лише ініціювати перед слідчим, прокурором, слідчим суддею залучення 

експерта з метою одержання доказової інформації шляхом дослідження речових доказів, але така ініціатива 

законодавчо не забезпечена примусом виконання, відмічає Г. К. Авдеева [3, с. 89]. 

На відміну від України, у країнах-членах Європейського Союзу суд доручає проведення судових експертиз не 

лише експертам державних спеціалізованих експертних установ, а й будь-якій приватній особі, колективу осіб, 

комісії осіб або будь-якій установі [3, с. 90]. 

Чому ми маємо такий спротив з боку державних експертних установ? На наш погляд, це спроба втримати 

монополію, яка склалась ще за часів СРСР. Разом із тим противники декриміналізації окремих видів експертиз, 

зокрема почеркознавчої, судово-технічної експертизи документів, висловлюють побоювання, що недержавні 

експерти підуть на змову з ініціаторами таких експертиз і, тим самим, будуть проводити «замовні» експертизи з 

передбачуваним висновком. На наш погляд така позиція є невірною, адже приватний експерт, який провадить 

експертне дослідження, несе кримінальну відповідальність, передбачену законом, і  зацікавлений у якісному її 

виконанні на високому професійному рівні. Якісна експертиза – ознака високої кваліфікації експерта. Чи захоче 

експерт проміняти свій авторитет на винагороду – справа особисто кожного. Вважаємо, що такі побоювання 

безпідставні. 

Стосовно методичного забезпечення роботи приватних судових експертів варто зауважити, що у 

п. 1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-

методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення судових експертиз й експертних досліджень 

зазначено, що під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного 

завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а 

також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні 

умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи 

Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні 

класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, 

програмні продукти тощо. Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик (методів 

дослідження)) належить до компетенції експерта [5]. Ці вимоги є однаковими для усіх експертів, і тому приватні 

експерти в своїй діяльності також використовують зазначені рекомендації. Разом із тим експерт є ще й науковцем-

дослідником і його висновок являє собою, свого роду, наукову роботу, яка має бути обґрунтованою. Експерт несе 

повну відповідальність за наданий висновок і, за потреби, він має в суді дати роз’яснення щодо зроблених 

висновків та використаних ним методик (методів).  

Законодавець чомусь обходить стороною питання щодо можливості залучення в якості експертів фахівців 

навчальних та науково-дослідних установ, в яких є спеціалісти відповідних галузей знань. Такий науковий 

потенціал міг би бути ефективно використаний для проведення альтернативних експертиз. На це звертала увагу 

Н. І. Клименко, вказуючи на необхідність  розширення кола професіоналів, які залучаються до проведення 

конкурентних експертиз: «Саме змагальність, надання альтернативних експертних висновків підвищує якість 

експертиз, що сприятиме забезпеченню повноти дослідження доказів і встановленню істини у справі» [6, с. 216]. 



Вважаємо, що монополію державних експертних установ на проведення криміналістичних видів експертиз 

потрібно скасувати як таку, що не відповідає вимогам часу. Таку спробу вже зроблено в проекті Закону України 

«Про судово-експертну діяльність» № 6284 від 05.11.2021, де у ст. 43. «Підстави проведення судової експертизи» в 

ч. 2. криміналістичні експертизи відсутні як такі, що проводяться виключно в державних судово-експертних 

установах. В таких установах проводяться лише судово-психіатричні експертизи та судові експертизи, пов’язані з 

дослідженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; зброї, боєприпасів до неї; 

вибухових матеріалів; ядерних матеріалів, установок і об’єктів; спеціальних технічних засобів негласного 

отримання інформації [7]. 

Розширення кола суб’єктів судово-експертної діяльності та реальна змагальність експертиз не лише покращить 

якість експертиз, а й розвантажить державні експертні установи та сприятиме більш швидкому розгляду справ у 

судах різних рівнів. 
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КРОВ ЯК НАЙБІЛЬШ ІНФОРМАТИВНА СЛІДОВА ІНФОРМАЦІЯ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ 

 
BLOOD AS THE MOST INFORMATIVE TRACE INFORMATION IN JUDICIAL PRACTICE 

 
КРОВЬ КАК НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНАЯ СЛЕДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Розглянуто кров як найбільш інформативний чинник слідової бази, яка використовується в судовій практиці для розкриття 

кримінальних правопорушень та притягнення винних до відповідальності. Проаналізовано методики дослідження біологічних 
об'єктів, наведено порядок роботи зі слідами крові як біологічним об’єктом. Уточнено завдання судово-імунологічної 
експертизи щодо використання слідів крові для встановлення всіх обставин події.   

Ключові слова: кров, плазма, імунологічні дослідження, судовий експерт, судово-імунологічна експертиза, біологічні 
об’єкти, слідова інформація.  

 



Blood has been considered as the most informative factor of the trace base that is used in judicial practice for solving criminal 
offenses and bringing guilty of crimes to justice. Methods of studying biological objects have been analyzed, and the procedure of work 
with blood traces as biological objects is given. The task of forensic immunological examination on the use of blood traces to establish 
all the circumstances of the incident has been clarified. 

Key words: blood, plasma, immunological studies, forensic expert, forensic immunological expertise, biological objects, trace 
information.  

 
Рассмотрена кровь как наиболее информативный фактор следовой базы, используемой в судебной практике для 

раскрытия уголовных правонарушений и привлечения виновных к ответственности. Проанализированы методики исследования 
биологических объектов, приведен порядок работы со следами крови как биологическим объектом. Уточнена задача судебно-
иммунологической экспертизы использования следов крови для установления всех обстоятельств происшествия. 

Ключевые слова: кровь, плазма, иммунологические исследования, судебный эксперт, судебно-иммунологическая 
экспертиза, биологические объекты, следовая информация. 

 

Судово-імунологічна експертиза крові має величезне значення для розкриття і розслідування тяжких 

злочинів проти життя і здоров'я людини, тому імунологічним дослідженням приділяється підвищена увага 

починаючи з середини минулого століття.  

Розвиток вчення про дослідження крові нерозривно пов’язаний з розвитком біології та медицини. 

Проривні дослідження в цих науках відкрили можливості до ряду відкриттів у двох гілках учення про кров – 

гематології та серології. Так, у 1899 р. метод осадження чужого для організму білка (білкової преципітації) Ф. Я. 

Чистовича дозволив відрізняти білки тварин різного виду. Цей метод був вперше застосований німецьким вченим 

П. Уленгута в 1901 році з метою діагностики, а саме для визначення крові людини та її відмінності від тварин при 

розслідуванні злочину. На початку XX століття дослідження вчених К. Ландштейнера і Я. Янського надало 

можливість поділити кров людей на 4 групи: 0 (I), А (II), В (III ), АВ (IV) [1].  

Вчинення кримінальних правопорушень проти особистості супроводжується кровотечею з місць 

пошкоджень шкірних покривів та судин людського організму. Тому правоохоронні органи часто виявляють кров 

на об'єктах які були задіяні під час скоєння злочину на місці події і вилучають її як речовий доказ. За даними звітів 

до 74% всіх експертиз – це експертизи слідів крові. Досліджуватися може рідка кров та кров у вигляді її слідів 

(крапель, плям, відбитків, змивів тощо). Рідка кров складається з 40-45% формених елементів крові та 55-60% 

плазми. Приблизно 95% маси сухої речовини еритроцитів припадає на гемоглобін. У стромі еритроцитів міститься 

велика кількість антигенів, які зумовлюють групову і видову належність крові [2]. Антигени ж А, В, О і Н при 

відсутності гниття або впливу будь-яких сильних руйнівних чинників (ультрафіолетові промені, висока 

температура та інш.) зберігаються в плямі крові десятки, сотні і навіть тисячі років. До прикладу, в літературі 

описані випадки встановлення груп крові єгипетських мумій давністю більше 3500 років. 

Плазма являє собою 10%-й водний розчин органічних і мінеральних речовин (1%), 7% білків (альбуміни, 

а1-, а2-, β- та γ- глобуліни), сечовини, білірубіну, креатину, креатині ну, сечової кислоти, глюкози, фруктози, 

молочної кислоти, піровиноградної, ацетооцтової, лимонної, аскорбінової, бурштинової, холевої та жирних кислот, 

холестерину, триацилгліцерину та ін.) [2]. В організмі людини кров становить близько 7,7% загальної маси тіла. У 

дітей її кількість значно більша: у новонароджених близько 15%, а в однорічних дітей – близько 11%. У стані 

фізіологічного спокою по кровоносних судинах циркулює лише половина всієї крові, а решта міститься в депо 

крові – печінці, селезінці, легенях, судинах шкіри. Об'єм крові досить сталий і при кровотечах швидко 

відновлюється внаслідок виходу рідин з тканинного простору в кров, але при втраті 1/3 її кількості може настати 

смерть [3, с. 164]. Сліди крові можна виявити на місці події, на потерпілому, на підозрюваному, на одязі, на зброї 

та інших предметах. За слідами крові визнають механізм вчинення злочину (під час огляду місця події, трупа або 

внаслідок проведення трасологічної експертизи). 

Фактично всі нові методики дослідження біологічних об'єктів (крім специфічних для будь-яких об'єктів) 

розробляються спочатку стосовно крові, а вже потім адаптуються до інших об'єктів біологічного походження. 



Тому розглянемо можливості судової експертизи речових доказів у першу чергу стосовно крові як найбільш 

інформативно-слідова інформація. 

Визначення наявності на речових доказах крові, встановлення видової належності тобто встановити, чи 

належить кров людині чи тварині. Під час виконання судово-імунологічної експертизи для встановлення видової 

приналежності крові використовують різні імунологічні методи.  

Встановлення групової приналежності крові по системі АВО це перша генетично поліморфна система, що 

стала класичною, при необхідності по системам визначення по іншим еритроцитарним системам МNSs, Р, Rh, Kell, 

Duffy і чим більше групових антигенів ми досліджуємо тим ближче ми підходимо до ідентифікації особи. 

Визначення статевої належності крові відрізняється тим що у жінок є дві Х-хромосоми (XX), а у чоловіків 

Х і Y-хромосоми (XY). У судовій медицині розроблені методики для фарбування клітин на предмет виявлення в 

них Х і Y-хромосом. Якщо пофарбувати клітини барвниками які взаємодіють з Х-хроматином, то такою 

мікроскопією таких препаратів вдається встановити наявність світіння грудочок Х-хроматину і це є підтвердження 

про належність крові саме жінці. 

Встановлення регіонального походження слідів, коли необхідно визначити, з якої частини тіла або органу 

утворилися на речових доказах ті чи інші сліди крові та виявлення в ній домішок, притаманних тому чи іншому 

органу, що є джерелом кровотечі. 

Диференціювання крові дорослої людини і новонародженого по двом типам гемоглобінів — НbА, який є 

характерним для дорослих, і НЬF, характерний для ембріона та новонародженого, а саме у дорослого HbA 

становить 98 % і лише 2 % становить HbF порівнюючи з кров’ю новонародженої дитини міститься 80 % HbF і 

лише 20 % HbA. 

А також можливість визначення частини тіла з якої виникла крововтрата, визначення давності утворення 

плям крові, встановлення по плямам крові кількості рідкої крові, якої вони утворені, визначення вагітності по 

слідам крові, характеристика механізму утворення слідів крові. 

Завдання експертизи по встановленню обставин події слідами крові насамперед у встановленні характеру 

слідів крові (чи є вони бризками, краплями, помарками, патьоками, слідами волочіння і ін.); встановленні 

механізму утворення даних слідів (наприклад, утворилися дані бризки в результаті помахів закривавленим 

предметом або при ударах по поверхні, покритої рідкою кров'ю; встановленні висоти падіння крапель крові; при 

дослідженні калюжі крові на місці події - встановленні кількості крові, що вилилась; по помарки крові - напрямок 

руху закривавленого предмета); встановлення положення потерпілого після отримання ним поранення і початку 

зовнішньої кровотечі і його можливих подальших переміщеннях; встановлення розташування потерпілого і 

нападника в момент їх дій, що викликають утворення слідів крові на них і на навколишньому середовищі; 

встановлення конкретного місця, де наносилися удари. 

Велика кількість експертиз слідів крові в порівнянні з іншими видами судово-імунологічних експертиз, а 

також в порівнянні з кількістю інцидентів, при яких мало місце зовнішня кровотеча, є свідченням актуальності цієї 

роботи судового експерта. 
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Cтаття присвячена аналізу ситуації, яка склалася в Україні з обігом холодної зброї. У зв’язку з відсутністю в державах 

Європейського Союзу кримінального переслідування за обіг холодної зброї та інтеграцією України в Євросоюз пропонується 
перенесення центру ваги оцінки такої зброї з експертної сфери в юридичну. 

Ключові слова: холодна зброя, обіг холодної зброї, кримінальне переслідування. 
 
The article is devoted to the analysis of the situation in Ukraine in the post-Soviet period with the circulation of cold steel. Due to the 

absence in civilized European states of criminal prosecution for the circulation of cold steel and the integration of Ukraine into the 
European Union, it is proposed to transfer the center of gravity of assessing of cold steel from the expert sphere to the legal one. 

Key words: cold steel, cold steel circulation, criminal prosecution. 
 
Статья посвящена анализу ситуации, которая сложилась в Украине с оборотом холодного оружия. В связи с отсутствием в 

государствах Европейского Союза уголовного преследования за оборот холодного оружия и интеграцией Украины в Евросоюз 
предлагается перенос центра тяжести оценки этого оружия из экспертной сферы в юридическую. 

Ключевые слова: холодное оружие, оборот холодного оружия, уголовное преследование. 
 
В умовах розбудови України як цивілізованої європейської держави суспільство рано чи пізно зіткнеться з 

необхідністю подальшої модернізації кримінального законодавства в сторону пом'якшення (відміни) санкцій 

статей, які порушують один з основних принципів юриспруденції, такий як презумпція невинуватості. Це 

насамперед п. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України [1] в частині, яка стосується носіння, виготовлення, 

ремонту або збуту холодної зброї (зберігання, придбання і передача холодної зброї не тягнуть кримінальної 

відповідальності [2]). 

Загальновідомо, що в багатьох європейських країнах взагалі відсутнє кримінальне покарання за обіг холодної 

зброї. Думки вчених на пострадянському просторі колишнього СРСР щодо кримінального переслідування за 

перераховані дії розділились майже навпіл і на сьогодні існує принаймні дві прямо протилежні концепції. Згідно з 

однією треба залишити все як є або, навіть, посилити покарання (у зв’язку із позитивною динамікою зростання 

злочинності). Інша думка – повністю відмінити кримінальне покарання за носіння, виготовлення, ремонт або збут 

холодної зброї, замінивши його адміністративним. 

Автори поділяють переконання другої групи науковців, і вважають, що кримінальне переслідування за вказані 

дії не відповідає цивілізаційним очікуванням. Адже очевидно, що у випадку, наприклад, «носіння холодної зброї», 

держава, в особі правоохоронних органів, апріорі «не довіряє» своїм громадянам. Тобто, якщо, при особистому 

огляді в кишені у громадянина виявлено ніж (який за криміналістичними ознаками буде визнаний холодною 

зброєю), то громадянин – потенційний злочинець, а не грибник. Наслідки наступають фактично за злочин, який він 

не скоював і найчастіше взагалі не збирався скоювати. Більш того, якщо громадянин готувався скоїти злочин за 

допомогою сокири (яка має пряме господарсько-побутове призначення і не є холодною зброєю), яку прилюдно ніс 



в руках (у зв’язку з чим, наприклад, і був затриманий), але приготування до злочину не доведено, – ніяких 

наслідків за вказане діяння не наступає. 

Також важливим є те, що немає ніякої різниці чи отримав постраждалий тілесні ушкодження кухонним або 

мисливським ножем, тим більше, що при безпосередньому контакті заподіяти каліцтво і смерть можна будь-яким 

предметом (наприклад, із практики відомий випадок, коли потерпілому перерізали горло аркушем ватману).  

Згідно з Методикою криміналістичного дослідження холодної зброї і конструктивно схожих з нею виробів 

холодна зброя – це «предмети та пристрої, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для 

неодноразового завдання шляхом безпосередньої дії тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і 

смертельних тілесних ушкоджень, дія яких заснована на використанні м’язової сили людини» [3]. 

Як можна побачити, питання про віднесення тих чи інших предметів до певних видів зброї вирішується з 

урахуванням двох основних інтегральних ознак. По-перше, зброєю є предмети, що придатні заподіяти шкоду 

життю та здоров'ю з урахуванням їх форми, міцнісних, конструктивних особливостей тощо. По-друге, вони 

повинні бути призначені саме для ураження живої сили (завдання тяжких і смертельних тілесних ушкоджень), 

отже не повинні мати іншого - господарського, побутового, спортивного, обрядового тощо, призначення. Як 

зазначається у науково-практичному коментарі до ст. 263 Кримінального кодексу України [2] «питання про 

визнання зброєю предметів «подвійного» призначення - наприклад, лука, який може виступати і спортивним 

снарядом, і мисливським знаряддям, і предметом, призначеним для заподіяння смерті чи тілесного ушкодження,- 

вирішується (у суді – О. Г. та Г. П.) з урахуванням мети дій, вчинених з такими предметами». 

Абсолютизація цільової призначеності холодної зброї призводить до різної експертної і, відповідно, правової 

оцінки ножів, які не мають принципових відмінностей в конструкції і однаково придатних для заподіяння тілесних 

ушкоджень та смерті. Наприклад, так звані «туристичні ножі», «ножі грибника», які де-факто мають 

характеристики на рівні мисливських ножів, в більшості випадків не визнаються експертами холодною зброєю, 

тому що згідно з довідковою літературою мають пряме господарсько-побутове призначення. Також, не є секретом, 

що під виглядом сувенірів часто реалізуються вироби, які за всіма характеристиками (конструкція, міцнісні 

параметри тощо) відносяться до холодної зброї. В результаті цієї пограничної ситуації велику роль в дослідженні 

може відігравати суб’єктивний фактор, тобто висновок буде залежати від тієї сукупності ознак, яку експерт вважає 

суттєвою для віднесення/невіднесення предмету до холодної зброї. В силу ряду причин з таким становищем, до 

зміни правових норм, доводиться миритися. 

Тому з питання про необхідність експертизи холодної зброї вчені-криміналісти також дотримуються різних 

позицій: одні вважають, що від неї слід відмовитися, так як для визначення приналежності ножа до категорії зброї 

не потрібно спеціальних знань або застосування в даному випадку спеціальних пізнань суперечить їх 

процесуальній сутності; інші вважають, що такі експертизи необхідні у всіх випадках; треті обмежують коло 

об'єктів експертного дослідження тільки саморобною зброєю; четверті доводять необхідність експертизи 

саморобної, іноземної та стандартної зброї, що має дефекти [4]. 

Не є секретом також те, що рідкісна і дорога зброя, на відміну від звичайної, знаходиться практично у вільному 

обігу, інша справа, що про злочини з використанням такої зброї чути доводиться вкрай нечасто (ціна в Інтернеті, 

наприклад, кортика «Адмірал Макаров» становить приблизно 6550 доларів – вартість на «чорному» ринку восьми 

пістолетів Макарова). 

На таке ненормальне становище із обігом зброї звернули увагу вже не тільки фахівці, але навіть журналісти. 

«По-перше, стрімко прогресує тенденція до зближення елітної художньої зброї і зброї для реального використання; 

по-друге, абсолютно розмилася межа між дозволеною і недозволеною клинковою зброєю», – пише інтернетівська 

газета «Вести». Далі йдеться, якщо ввезти в країну будь-яку подобу холодної зброї – сувенірну фінку з Ґельсінкі 



або копію лицарського кинджала з Праги – практично неможливо, то всередині країни вільно реалізуються 

виконані з чудової сталі цілком летальні ножі «Осетер-2», «Білий ведмідь», «Смерш-4» та ін. 

Викладене вище переконливо свідчить про необхідність ліквідації численних суперечностей правової і 

криміналістичної оцінки зброї. Радикальне рішення полягає в перенесенні центру ваги даної оцінки з експертної 

сфери в юридичну. 

При кримінологічному підході до даної проблеми виявляється, що інтерес представляє не стільки формальне 

віднесення (або невіднесення) предмета до категорії зброї, скільки можливість запобігання злочинів, скоєних із 

застосуванням як зброї в криміналістичному сенсі, так і предметів, використовуваних в якості зброї і які 

підвищують суспільну небезпеку вчинених злочинів. Широке використання у кримінальних цілях інструментів, 

господарського інвентарю, кислот, горючих рідин і тому подібних «нешкідливих» речей вимагає нових вимог для 

запобігання посягань, які здійснюються з предметами, що не належать до категорії зброї. 

На думку авторів, потрібно відмовитися від криміналістичного поділу засобів ураження на власне холодну 

зброю і предмети, що використовуються в якості холодної зброї, але до її категорії не належать, перейшовши до 

кримінологічного розуміння зброї. Для цього слід: 

1. Визнавати предмет таким, що використовувався в якості холодної зброї (або, навіть, зброєю!), за фактом його 

застосування із встановленням підвищеної санкції за збройний злочин. 

2. Ввести в кримінальне законодавство поняття «небезпечні предмети», що охоплює вироби господарсько-

побутового, спортивного або технічного призначення, які за своїм конструктивним і фізико-хімічними 

властивостями можуть бути використані для ефективного нанесення тілесних ушкоджень. 

Носіння небезпечних предметів в місцях та за обставин, що явно не відповідають їх цільовому призначенню, 

повинно тягнути адміністративну відповідальність. Ті ж дії з метою вчинення злочину повинні каратися в 

кримінальному порядку. 

Такий підхід дозволить відмовитися від експертної оцінки факту «заборони» або «дозволеності» холодної зброї. 

Криміналістична експертиза може призначатися лише для визначення справності зброї (особливо у випадку 

метальної холодної зброї). 

Отже, на тлі виявлених суперечностей і різних підходів до визнання предметів холодною зброєю доречною на 

сьогодні є відміна кримінальної відповідальності за носіння, виготовлення, ремонт або збут указаних предметів. 

 
Перелік посилань 

 
1. Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 
2. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; за заг. 

ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Харків: ТОВ «Одіссей», 2006, 1184 с. 
3. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, затверджена рішенням 

розширеного засідання секції НКМР Міністерства юстиції України з проблем трасології та судової балістики із залученням 
членів Координаційної ради з питань судової експертизи. Протокол від 10.04.2009 № 22. Київ. 2009. 

4. Корецкий Д. А. Криминальная армалогия. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2006. 265 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УДК 343.983.4 
Гуржій Ольга Борисівна 

 
кандидат технічних наук, 

головний судовий експерт відділу фізико-хімічних досліджень 
лабораторії досліджень матеріалів, речовин і виробів 

 
Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  

Міністерства внутрішніх справ України 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ І ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
МЕТОДОМ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ 

 
UPDATING RESEARCH OF PETROLEUM PRODUCTS AND FUELS AND LUBRICANTS BY THIN LAYER 

CHROMATOGRAPHY 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 
Розглянуто сучасні проблеми розділення нафтопродуктів методом тонкошарової хроматографії. Виконано актуалізацію 

отриманих результатів при проведені досліджень з урахуванням наявного на сьогоднішній день обладнання. 
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The modern problems of the separation of petroleum products by the method of thin-layer chromatography are considered. The 

results obtained were updated during the research, taking into account the equipment available today. 
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Рассмотрены современные проблемы разделения нефтепродуктов методом тонкослойной хроматографии. Выполнено 

актуализацию полученных результатов при проведении исследований с учетом имеющегося на сегодняшний день 
оборудования. 
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Тонкошарова хроматографія (ТШХ) є найбільш доступним та недорогим методом аналізу всіх класів полімерів, 

неорганічних речовин та низькомолекулярних органічних сполук. Цей метод використовується як для 

встановлення слідів нафтопродуктів на предметах-носіях, так і для встановлення родової (групової) належності. 

Дослідження нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів в експертних цілях з використанням ТШХ, як 

невід’ємний етап аналізу, використовується дуже давно [1]. Адже цей метод має низку переваг: вища 

продуктивністю ніж у газової хроматографії (ГХ) та високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), за рахунок 

використання більш простого та дешевшого обладнання; висока селективність, яку легко варіювати, підбираючи 

склад рухомої фази, на відміну від ВЕРХ немає обмежень у виборі розчинників; можливість одночасного поділу 

кількох зразків; використання одноразового або багаторазового елюювання (за різних умов), а також одночасного 

поділу компонентів одного і того ж зразка за допомогою різних елюентів; можлива оптимізація роздільної 

здатності хроматографічної системи при поділі складної суміші тільки для цікавих компонентів, що дозволяє 

економити час; можливе детектування з'єднань з високою чутливістю та селективністю, які легко варіювати 

підбором реагенту; отримані результати поділу легко оцінити візуально; хроматограми можна зберігати для 

наступного детектування та здійснювати спектральну ідентифікацію хроматографічних зон після поділу в будь-

якому діапазоні довжин хвиль, включаючи інфрачервону спектроскопію (ІЧ). Одним з найголовніших і найбільш 

суттєвих недоліків ТШХ є низька чутливість методу [2, 3]. 

Переважна більшість експертних досліджень нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів методом ТШХ, 

що наведені в літературі [1], були виконанні на хроматографічних пластинах фірми «Silufol» (Чехия), які 

володіють своєю індивідуальною роздільною здатністю. Однак, на сьогодні пластини цього виробника відсутні на 

ринку. Сучасні потреби українських дослідників в аналогічних матеріалах забезпечують фірми «Sorbfil» (Росія), 

«Supelco» (Германія), «Macherey-nagel» (Германія), «Merck» (Германія). А тому виникає необхідність в актуалізації 



основних результатів, отриманих при проведенні дослідження нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів 

методом ТШХ. 

В якості дослідних зразків було обрано «світлі» нафтопродукти – бензин та дизельне паливо. На дослідження 

частіше надходять «зміненні» нафтопродукти, які піддалися температурному впливу, і як результат, відбулася 

певна зміна їх хімічного складу. Тому для дослідження було підготовлено: зразок 1 – бензин у нативному вигляді, 

зразок 2 – дизельне паливо у нативному вигляді, зразок 3 – змінений бензин (упарювання при температурі 20°С в 

потоці повітря протягом 12 годин), зразок 4 – змінене дизельне паливо (упарювання при температурі 20°С в потоці 

повітря протягом 12 годин), зразок 5 – змінений бензин (вільне упарювання при температурі 20°С в потоці повітря 

протягом 96 годин та наступне розведення залишку дихлорометаном), зразок 6 – змінене дизельне 

паливо (упарювання при температурі 20°С в потоці повітря протягом 96 годин та наступне розведення залишку 

дихлорометаном). Дослідження проводилось при таких умовах: хроматографічні пластини «Sorbfil» (тип 

сорбенту – силікагель, товщина шару – 90-120 мкм, основа – алюмінієва фольга, з люмінофором 254 нм) та 

«Supelco» (тип сорбенту – силікагель, товщина шару – 200 мкм, основа – полімер, з люмінофором 

254 нм) розміром 10х10 см, система розчинників «октан-бензол» у співвідношенні 5:1. На пластинах на відстані 

1 см від нижнього краю була нанесена лінія старту та на відстані 1 см від верхнього краю – лінія фінішу. Отримані 

зразки наносили скляним капіляром діаметром 0,1 мм на лінію старту хроматографічних пластинок. Після 

елюювання оцінку хроматографічного розділення проводили при огляді пластинок у короткохвильовому 

ультрафіолетовому випромінені (264 нм) та довгохвильовому ультрафіолетовому випромінені (365 нм) та 

обробкою пластин свіжоприготовленим реактивом Маркі (2 % розчин формаліну в концентрованій сульфатній 

кислоті). Візуальне колориметричне сприйняття плям фіксували одразу після проявлення пластини. Кожен 

індивідуальний компонент у дослідних зразках характеризується місцем розташуванням плями на 

хроматографічній пластині – величиною Rf, яка відображає відстань, що пройшов компонент від лінії старту до 

ліній фінішу. Значення Rf та колір забарвлення плям наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  
 
Основні хроматографічні характеристики дослідних зразків нафтопродуктів 
 

Зразки 
Пластина «Sorbfil» Пластина «Supelco» 

Rf колір Rf колір 
1 - - 0,59 світло-коричневий 
2 0,43 

0,53 
0,63 

сірий 
сіро-зелений 

світло-коричневий 

0,35 
0,46 
0,58 

синьо-зелений 
сіро-зелений 
коричневий 

3 - - 0,35 синьо-зелений 
4 0,43 

0,53 
0,63 

сірий 
сіро-зелений 

світло-коричневий 

0,35 
0,46 
0,58 

синьо-зелений 
сіро-зелений 
коричневий 

5 0,43 сірий 0,35 синьо-зелений 
6 0,43 

0,53 
0,63 

сірий 
сіро-зелений 

світло-коричневий 

0,35 
0,46 
0,58 

синьо-зелений 
сіро-зелений 
коричневий 

 
Отримані дані демонструють відмінні від відомих [1] значення Rf. Хроматографічні пластини фірми «Supelco» 

завдяки більшій роздільній здатності та інтенсивності забарвлення плям, можуть бути рекомендовані для 

дослідження як нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, так і їх слідів на предметах-носіях. 

Отже, метод тонкошарової хроматографії залишається актуальним в експертній практиці і на сьогодні та є 

обов’язковим методом дослідження нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, що передує використанню 

більш складних фізико-хімічних спектральних та хроматографічних підходів. 
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IMPROVING THE METHODOLOGY OF FORENSIC EXAMINATION RELATED TO INVENTIONS AND 
UTILITY MODELS 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ СВЯЗАНЫХ С 

ИЗОБРЕТЕНИЯМИ И ПОЛЕЗНЫМИ МОДЕЛЯМИ 

 
Розглядаються зміни в законодавстві, що є передумовою вдосконалення методики проведення судових експертиз 

пов’язаних з винаходами та корисними моделями. 
Ключові слова: методика проведення судових експертиз, винаходи та корисні моделі, судові експертизи. 
 
Сhanges in the legislation are considered, which is a prerequisite for improving the methodology of forensic examinations related to 

inventions and utility models. 
Key words: methods of forensic examinations, inventions and utility models, forensic examinations. 
 
Рассматриваются изменения в законодательстве, что является предпосылкой усовершенствования методики проведения 

судебных экспертиз, связанных с изобретениями и полезными моделями. 
Ключевые слова: методика проведения судебных экспертиз, изобретения и полезные модели, судебные экспертизы. 
 
В практиці судової експертизи нерідко стають теоретичні, методичні та організаційні проблеми при проведенні 

судових експертиз, пов’язаних з винаходами та корисними моделями, а також при комплексному дослідженні 

процесів набуття прав, патентної експертизи, забезпечення правового захисту і використання винаходів та 

корисних моделей як об’єктів інтелектуальної власності. 

На даний час існує єдина методика проведення судових експертиз пов’язаних з винаходами та корисними 

моделями розроблена у 2007 р., що потребує оновлення з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду 

проведення судових експертиз пов’язаних з винаходами та корисними моделями. 

01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі Угода про 

асоціацію з ЄС), у частині торговельно-економічних і галузевих положень (розділи III, IV, V, VI) [1]. 

Імплементація вимог ст. ст. 219-223 Угоди про асоціацію з ЄС, а також положень Директиви 98/44/ ЄC 

Європейського Парламенту та Ради від 06.07.1998 про правову охорону біотехнологічних винаходів (далі –

 Директива ЄС); Регламенту (ЄС) № 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 06.05.2009 про сертифікати 

додаткової охорони для медичних продуктів (кодифікована версія); Регламенту (ЄС) № 1901/2006 Європейського 

Парламенту та Ради від 12.12.2006 про медичні продукти для педіатричного використання та що вносить зміни до 

Регламенту (ЕЄС) № 1768/92, Директиви 2001/20/ЄС, Директиви 2001/83/ЄС та Регламенту (ЕЄС) № 726/2004 у 

національне законодавство передбачають наступні зміни: 



– Патентне право на медичні препарати та захист рослин діє на 5 років менше, ніж термін дії звичайного 

патенту. Патенти на медичні препарати, для яких було проведено педіатричні дослідження, діють на 6 місяців 

довше, ніж на інші медичні препарати. В Україні права на винаходи охороняються Законом «Про охорону прав на 

винаходи та корисні моделі». Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки. 

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, рослин тощо, використання 

якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника 

цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не 

більше ніж на 5 років. 

– Захист біотехнологічних винаходів має відповідати Конвенції про біологічне розмаїття (1992). Патентом не 

захищаються: різновиди рослин та тварин; біологічні процеси виробництва рослин та тварин; організм людини на 

різних етапах його розвитку та становлення, а також просте відкриття одного з його елементів, включаючи 

послідовність чи часткову послідовність гена. Не підлягають патентуванню: процеси клонування людини; процеси 

зміни зародкової лінії генетичної ідентичності людини; використання людських ембріонів в промислових та 

комерційних цілях; процеси зміни генетичної ідентичності тварин, які можуть завдати їм страждань без значних 

медичних вигод для людини чи тварини, а також тварини, отримані в результаті цього процесу. 

– Для цілей цієї Угоди винаходи, які є новими та які мають винахідницький рівень і підлягають промисловому 

застосуванню, є патентоспроможними, навіть якщо вони стосуються продукту, що складається з біологічного 

матеріалу чи містить його, або процесу, шляхом якого біологічний матеріал виробляється, обробляється чи 

використовується. Біологічний матеріал, ізольований від свого природного середовища чи вироблений шляхом 

технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він раніше зустрічався в природі. Елемент, 

відокремлений від людського організму або будь-яким чином вироблений шляхом технічного процесу, що включає 

послідовність або часткову послідовність генів, може бути патентоспроможним винаходом, навіть якщо його 

структура ідентична з природним елементом. Промислове застосування послідовності або часткової послідовності 

генів має бути викладено у заявці на патент. 

– Даним, наданим для отримання авторизації з метою випуску медичного препарату на ринок, повинні бути 

гарантовані конфіденційність та нерозголошення. Тому протягом 5 років після видачі патенту забороняється 

випуск на ринок подібних препаратів іншими компаніями (якщо для патенту вимагались результати тестів). 

– Перед допуском на ринок засобів захисту рослин має бути перевірена їх безпечність та ефективність. 

Власнику тесту або дослідження надається тимчасове право отримати дозвіл на продаж. За цей час ці дані не 

можна використовувати на користь інших осіб, які теж претендують на отримання дозволу на продаж засобів 

захисту рослин. Такий період складає 10 років з дати першого дозволу і може продовжуватися до 13 років для 

засобів захисту рослин з низьким ризиком. Загальний період захисту даних не може перевищувати 

13 років (15 років для продуктів з низьким ризиком). Якщо для поновлення дозволу необхідні дані, вони 

захищаються 30 місяців. Забороняється дублювання експериментів на хребетних тваринах, тому перед 

проведенням таких тестів потрібно перевіряти, чи вони вже проводились раніше. Результатами таких 

експериментів необхідно ділитись. 

Таким чином вносяться зміни в строк дії патенту на медичні препарати та з’являється додатковий період 

охорони лікарського засобу або продукту для захисту рослин, що охороняється патентом і який підлягав 

адміністративній процедурі надання дозволу. 

Надається дозвіл на патентування винаходів що складається з біологічного матеріалу чи містить його, або 

процесу, шляхом якого біологічний матеріал виробляється, обробляється чи використовується, з урахуванням 

обмежень що суперечать ordre public (публічному порядку) або суспільній моралі. 



Надається додатковий захист даним тесту або дослідження на підставі яких надано захист засобів захисту 

рослин. 

16.06.2020 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо створення національного органу інтелектуальної власності» № 703-ІХ [2]. 

21.07.2020 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформи патентного законодавства» № 816-ІХ [3]. 

Враховуючи зміни в законодавстві, фахівцями Науково-дослідного центру судових експертиз у сфері 

інтелектуальної власності та Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових 

експертиз на даний час виконується науково-дослідна робота за планом Міністерства юстиції України по 

вдосконаленню методики проведення судових експертиз пов’язаних з винаходами та корисними моделями. 

Результатом роботи має стати удосконалена методика проведення судової експертизи пов’язаної з винаходами 

та корисними моделями. Дана робота буде удосконаленням та оновленням існуючої методики проведення судової 

експертизи, пов’язаної з винаходами та корисними моделями 2007 р., в якій визначені наукові основи судової 

експертизи, пов’язаної з дослідженням винаходів (корисних моделей). 

Реалізація результатів науково-дослідної роботи полягатиме у формуванні удосконаленої методики проведення 

судової експертизи пов’язаної з винаходами та корисними моделями. Результати цієї роботи можуть бути 

використані у практичній діяльності судовими експертами в якості методичного забезпечення, суддями, слідчими 

працівниками при призначені експертиз та оцінювані висновку експерта. 
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Конституція України (ст. 43) гарантує кожному право на працю, що включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. Для цього держава створює умови 

для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

Щорічно контрольними заходами з боку Державної аудиторської служби України, Державної фіскальної 

служби України, Державної служби України з питань праці виявляється велика кількість порушень та зловживань 

в нарахуванні та виплаті заробітної плати. Матеріали контрольних заходів є підставою для порушення 

кримінальних справ, які в подальшому подаються до суду. Жодна пов’язана з економічною злочинністю судова 

справа не може бути якісно розслідувана без проведення судової експертизи. Під час досудового слідства, а також 

при розгляді справи в суді в кримінальному, цивільному і господарському процесах може бути призначена судова 

економічна експертиза. Така експертиза є одним із джерел доказів по справі й призначається у випадках, коли для 

вирішення відповідних питань по цих справах необхідні спеціальні знання. 

Облік та документальне оформлення розрахунків з працівниками є обов’язковим для всіх суб’єктів 

господарювання. Облік заробітної плати - це одна із найважливіших та найгроміздкіших ділянок у 

бухгалтерському обліку і, відповідно, у проведенні судової економічної експертизи.  

У процесі проведення судово-експертного дослідження по нарахуванню та виплаті заробітної плати визначають 

такі важливі елементи: 1. Мета експертного дослідження; 2. Об'єкти експертизи; 3. Джерела інформації 

експертного дослідження по нарахуванню та виплаті заробітної плати; 4. Методи та процедури експертного 

дослідження по нарахуванню та виплаті заробітної плати; 5. Узагальнення результатів дослідження. 

Ціллю експертного дослідження операцій з розрахунків по нарахуванню та виплаті заробітної плати є 

«визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної 

плати, інших виплат» [2]. 

Правове регулювання оплати праці здійснюється нормативно-правовими актами України (Податковим 

кодексом України [3], Кодексом законів про працю України [4], Законом України «Про оплату праці» [5], Законом 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [6] та іншими), генеральними, галузевими та 

територіальними колективними угодами, а також внутрішніми нормативними документами підприємства: 

колективним договором, положенням про оплату праці, про преміювання, про відрядження та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Визначення терміну «заробітна плата» наведене у конвенції Міжнародної організації праці «Про захист 

заробітної плати» № 95, яка ратифікована Україною 30.06.1961, ст. 94 Кодексу законів про працю України [4], ст. 1 

Закону України «Про оплату праці» [5]. За їх положеннями, під заробітною платою розуміється, зокрема, будь-яка 

винагорода або заробіток, які обчислюються, як правило, у грошовому виразі, та які роботодавець виплачує 

працівникові за виконану ним роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, 

обслуговування, посадових обов’язків). 

Заробітна плата працівників підприємств повинна виплачуватись у грошових знаках, що мають законний обіг 

на території України. Однак, як виняток, колективним договором, може бути передбачено часткову виплату 

заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за 

місяць. 

До об'єктів дослідження судової економічної експертизи з розрахунків з персоналом можна віднести: трудову 

дисципліну та дотримання трудового законодавства, політику оплати праці та її стимулювання, систему 



внутрішнього контролю операцій з оплати праці, первинні документи з обліку праці та її оплати, зобов’язання з 

оплати праці, рахунки за заробітною платою (рахунок 66), розрахунки з податку на доходи фізичних 

осіб (рахунок 64) та за страхуванням (рахунок 65), витрати з оплати праці (рахунки 23, 91, 92, 93, 94), відрахування 

на соціальні заходи (рахунки 23, 91, 92, 93, 94), розрахункові платіжні відомості, оборотно-сальдові відомості по 

субрахункам 661, 663, 301, рух коштів по картковому рахунку певного працівника, касову книгу та видаткові 

касові ордери до неї, реєстри невиданої заробітної плати і книги обліку розрахунків з депонентами, журнали-

ордери № 8, 10, Головну книгу, баланс, надані довідки про нараховану та видану заробітну плату та інше (перелік 

документів не є вичерпним). 

Коло питань, пов’язаних із дотриманням установленого порядку ведення операцій обліку з оплати праці, дуже 

велике і різноманітне. Орієнтовний перелік запитань, які ставлять перед експертом в цій категорії справ, визначено 

Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та економічних 

досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 № 53/5 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) [2]. 

Судовий експерт при дослідженні операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати здійснює дослідження: 

документів з обліку особового складу (наказів про прийняття, переведення, відрядження, залучення до роботи у 

вихідні та святкові дні, до надурочної роботи, до роботи у нічний час, зміну істотних умов праці, про відпустки, 

про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності тощо; особові картки тощо); наявності 

трудових договорів/контрактів; правильності встановлення тарифних ставок і окладів працівникам, правильність 

тарифікаційних списків; дотримання кошторисів та використання фінансування; відповідності нарахованої 

заробітної плати штатному розкладу підприємства та фактично відпрацьованій нормі робочого часу; нарахувань 

компенсацій за затримку у розрахунку при звільненні; обліку відпусток працівників, лікарняних (заяви, лікарняні 

листи,трудові книжки, протоколи і т.д.); достовірності розрахункових та платіжних відомостей; достовірності 

виплати депонованої заробітної плати; податків на суму доходу, виплаченого або нарахованого на користь 

податкових платників, а також сум утриманого податку по щоквартальній формі 1-ДФ; правильності відображення 

в обліку операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати; звітів по сумах нарахованого єдиного внеску на 

користь загальнообов’язкового державного соцстрахування в органах ПФУ (звіт з ЄСВ); правильності віднесення 

витрат по заробітній платі на собівартість продукції тощо. 

Відмітимо, що свою здатність до праці громадянин може реалізовувати не лише шляхом укладення трудових 

договорів, а ще й на підставі цивільно-правових договорів (договорів підряду, комісії, доручення, авторських 

договорів та ін.). У випадках укладання угод цивільно-правового характеру правовідносини регулюються 

Цивільним кодексом України і цивільним законодавством. Всі правовідносини, що виникають у зв’язку з 

виконанням трудового договору, регулюються Кодексом про працю України та трудовим законодавством. Усі ці 

особливості трудових відносин мають бути враховані судовим експертом під час дослідження операцій по 

нарахуванню та виплаті заробітної плати (винагороди), інших виплат персоналу. Крім того, судовий експерт 

повинен звертати увагу не лише на дотримання суб’єктом господарювання чинного законодавства, а й на 

правильність проведення відрахувань, фіксацію у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

При дослідженні операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати експерт може досліджувати лише ті 

документи, які є в справі і надані йому слідчим або судом за його клопотанням. Умовно їх поділяють на дві групи: 

документи бухгалтерського обліку та інші документи карної чи цивільної справи. Бухгалтерські документи 

відображають факт здійснення господарської операції, служать підставою відображення на рахунках та є засобом 

попередження розкрадань товарно-матеріальних цінностей. Зауважимо, що якщо ведення бухгалтерського та 

податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри 



бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку. 

В експертній практиці непоодинокими є випадки, коли ініціатор проведення судової економічної експертизи надає 

окремі документи виключно в електронній формі (наприклад, зафіксованими на оптичних дисках, флеш-носіях, 

рідше - на вилучених жорстких дисках тощо). 

Другу групу документів складають всі інші, до яких відносяться акти ревізій та обстежень, акти 

документальних перевірок діяльності підприємств, довідки, виписки й повідомлення різних організацій, 

неофіційна документація. До цієї ж групи належать протоколи слідчих та судових дій, висновки експертів інших 

спеціальностей, протоколи допитів обвинувачуваного, потерпілого, цивільного позивача та свідків. Такі документи 

засвідчують обставини й факти або встановлюють визначені фактичні дані [7]. 

У зв’язку з великою кількістю об’єктів дослідження по нарахуванню та виплаті заробітної плати, нерідко у 

експерта виникають труднощі з незадовільною підготовкою документів, органом (особою), який (яка) призначив 

експертизу (залучив експерта) (документи не систематизовані, не підшиті та не пронумеровані, відсутні описи 

щодо сформованих документів, іноді документи можуть надаватися в декількох примірниках), що ускладнює 

проведення дослідження експертом. Тому важливе значення для проведення судової економічної експертизи з 

дослідження операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати має належна підготовка документів, 

органом (особою), який (яка) призначив експертизу (залучив експерта). Документи мають бути систематизованими 

в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими. 
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Розглянуто проблему проведення автотехнічних експертиз, коли дослідження полягає у встановленні значення 

уповільнення автомобілів, які мають електродвигун, і запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми. 
Ключові слова: судова експертиза, судова автотехнічна експертиза, дослідження, статистика, електромобіль, електродвигун, 
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This report discusses the problem of conducting auto-technical examinations, when the study consists in determining the value of 

deceleration of cars that have an electric motor and proposed ways to solve this problem. 
Key words: forensic examination, forensic auto-technical examination, research, statistics, electric vehicle, electric motor, specific 

braking force, deceleration. 
 
Рассмотрена проблема проведения автотехнических экспертиз, когда исследование заключается в определении значения 

замедления автомобилей, имеющих электродвигатель, и предложены пути решения этой проблемы. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебная автотехническая экспертиза, исследование, статистика, электромобиль, 

электродвигатель, удельная тормозная сила, замедление. 
 
Аварійність на автомобільному транспорті – одна з найважливіших проблем, що постає перед більшістю країн 

із високим рівнем автомобілізації. Кількість дорожньо-транспортних пригод, що постійно зростає у світі загалом 

і в Україні зокрема, зумовила розвиток судової автотехнічної експертизи для з’ясування істини у справі про 

дорожньо-транспортні пригоди (далі – ДТП). 

Для розгляду справ про ДТП важливе значення має автотехнічна експертиза, яка є різновидом інженерно-

транспортних експертиз. 

Судова автотехнічна експертиза має свою наукову базу – судову автотехніку, яка є інтеграційною галуззю, що 

розвивається, і містить інженерні й криміналістичні знання про закономірності виникнення ДТП та методологію їх 

дослідження. 

Спираючись на Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [2], 

основними завданнями автотехнічної експертизи є встановлення несправностей транспортного засобу, що 

загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до ДТП, або внаслідок неї, або після неї), 

можливості виявлення несправності зазвичай застосованими методами контролю за технічним станом 

транспортного засобу; визначення механізму впливу несправності на виникнення та розвиток події; установлення 

механізму дорожньо-транспортної пригоди та її елементів: швидкості руху (за наявності слідів гальмування й 

пошкодження), гальмівного та зупинного шляхів, траєкторії руху, відстані, пройденої транспортним засобом за 

певні проміжки часу, та інших просторово-динамічних характеристик події (швидкість руху транспортних засобів, 

зважаючи на їх ушкодження, можна визначити за допомогою програмних комплексів із дослідження 

механізму ДТП, рекомендованих для впровадження в експертну практику), установлення відповідності дій водія 

транспортного засобу в конкретній дорожній ситуації технічним вимогам Правил дорожнього руху, наявності у 

водія технічної можливості запобігти пригоді з моменту виникнення небезпеки, а також встановлення причиново-

наслідкового зв’язку між діями водія та ДТП. 

Гальмівні властивості автотранспортних засобів є найважливішим чинником, що визначає їхню активну 

безпеку. Розроблення вимог до гальмівних властивостей, методів і критеріїв їхнього оцінювання повсякчас 

перебуває в центрі уваги багатьох міжнародних і вітчизняних спеціалізованих організацій. Ці вимоги, методи та 

критерії регламентовано у відповідних нормативно-технічних документах, зокрема: 

– правилах № 13 ЕЭК ООН «Единообразные предписания касающиеся официального утверждения 

транспортных средств в отношении торможения» (1973); 

– ГОСТі 22895-77 «Тормозные системы автотранспортных средств. Технические требования» та галузевому 

стандарті автомобілебудування ОСТ 37.001.016-70 «Тормозные свойства автомобильного подвижного состава»; 

– Правилах дорожнього руху (далі – ПДР); 



– ГОСТі 25478-82 «Автомобили грузовые, легковые, автобусы, автопоезда. Требования безопасности и 

технического состояния. Методы проверки». 

Під час експертного дослідження ДТП для відповіді питання, поставлені слідчим (судом), часто виникає 

потреба експериментально визначити параметри гальмування. 

Методичні рекомендації призначено для проведення експертного дослідження параметрів гальмування 

автотранспортних засобів з метою: 

а) оцінити їхню відповідність вимогам нормативно-технічної документації до гальмівних властивостей; 

б) визначити фактичні значення цих параметрів для конкретного автотранспортного засобу й умов, 

максимально наближених до тих, у яких сталася ДТП. 

Ефективність гальмування автотранспортних засобів під час експертного дослідження визначають лише 

методом дорожніх випробувань. Під час випробувань фахівці установлюють параметри гальмування робочої 

гальмівної системи, а також гальмівної системи, за допомогою якої здійснювалося гальмування в умовах ДТП. 

На сучасному етапі розвитку передових енергозбережних технологій в автомобілебудуванні актуальності 

набуває застосування на транспорті електродвигунів. Уже понад десяток західних фірм активно працюють у цьому 

напрямі й досягли значних результатів у розробленні та виробництві електромобілів. 

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про судову експертизу» [4] Постановою Кабінету Міністрів України 

від 02.07.2008 № 595 затверджено Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових 

експертиз, яким передбачено ведення Реєстру атестованих методик. Цей нормативний документ узагальнив усі 

наявні станом на сьогодні методики, упорядкував їх за всіма видами судових експертиз та експертних 

спеціальностей. 

У сучасній експертній практиці фахівці досліджують і використовують методики параметрів гальмування 

колісних та рейкових транспортних засобів [1, c. 268-269]. Ефективність гальмування автотранспортних засобів, 

що мають єдине джерело рушійної енергії – електродвигун, донині експертним шляхом не досліджено. Тобто 

йдеться про те, що під час гальмування автомобіля з електродвигуном працює традиційна гальмівна система, яка є 

і в решті транспортних засобів. Також гальмування відбувається за допомогою електродвигуна, що уповільнює 

автомобіль у разі гальмування (j), що істотно відрізняється від показників, якими нині послуговуються в 

експертній практиці. Також відрізнятимуться й інші гальмівні показники (t2, t3, Рт, jуст, jmax), що, зі свого боку, 

змінюватиме значення загальної питомої гальмівної сили [3, c. 8-12]. 

До сьогодні в експертній практиці ще не встановлено параметрів гальмування автомобілів з електродвигунами. 

Водночас, зважаючи на зростання темпів переходу великих автомобільних корпорацій із традиційних двигунів 

внутрішнього згоряння на електродвигун, – цей напрям у розвитку нових параметрів гальмування набуде ще 

більшої актуальності. 

Отже, можна дійти висновку, що необхідно проводити експериментальні заходи з метою визначення параметрів 

гальмування автомобілів з елетродвигунами. 
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Досліджено слідчі помилки, що тягнуть за собою процесуальні порушення, їх поняття, види та значення для визнання 

фактичних даних, отриманих в результаті їх допущення недопустимими у кримінальному провадженні. Констатовано, що 
слідчі помилки потрібно відрізняти від фальсифікації фактичних даних (доказів) у кримінальному провадженні. 
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Investigative errors that entail procedural violations, their concepts, types and meanings for the recognition of factual data obtained 

as a result of their admission inadmissible in criminal proceedings are researched. It was stated that investigative errors must be 
distinguished from falsification of facts (evidence) in criminal proceedings. 

Key words: investigative errors, criminal proceedings, evidence, falsification of factual data. 
 

Исследованы следственные ошибки, влекущие процессуальные нарушения, их понятия, виды и значения для признания 
фактических данных, полученных в результате их допущения недопустимыми в уголовном производстве. Констатировано, что 
следственные ошибки следует отличать от фальсификации фактических данных (доказательств) в уголовном производстве. 
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Серед невизначених, на наш погляд, у законодавстві, теорії та правозастосовній практиці України залишаються 

ще кілька проблемних питань, зокрема про те, чи будь-які порушення норм чинного кримінального 

процесуального законодавства, допущені під час збирання фактичних даних у процесі досудового розслідування, 

тягнуть за собою визнання їх судом недопустимими як докази, види таких порушень тощо.  

Як справедливо зауважила О. С. Осетрова, фіксуючи фактичні дані, слідчі часто допускають порушення вимог 

закону відносно порядку проведення відповідної процесуальної дії, порядку фіксації її перебігу та результатів, 

проте фіксують докази, які прямо вказують на причетність тієї чи іншої особи до вчиненого злочину. Відтак 

виникає питання, чи можна визнати доказ допустимим у разі допущення слідчим технічних помилок? Як вважає 

дослідниця, частково вказане може бути вирішене під час судового розгляду при з’ясуванні питань про визначення 

обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Водночас не слід забувати про те, що 

існують докази, які не можуть бути повторно досліджені та втрачають своє доказове значення [1, с. 132]. 

Отже, постає необхідність законодавчого унормування конкретних процесуальних порушень, які є суттєвими, 

а які – несуттєвими. З огляду на ППВСУ «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 

01.11.1996 № 9 не будь-яке порушення закону зумовлює визнання доказу недопустимим, а лише те, що 

безпосередньо пов’язане з установленою процесуальним законом формою збирання та фіксації фактичних 

даних [2]. 



Вивчення монографічних і періодичних джерел свідчить, що в юридичних виданнях зазначене питання є 

дискусійним і не знаходить свого однозначного розв’язання, оскільки окремі фахівці вважають, що несуттєві 

порушення кримінального процесуального закону не можуть бути підставою для визнання зібраних фактичних 

даних недопустимими. При цьому заслуговує на увагу позиція О. С. Осетрової про те, що несуттєві порушення 

кримінального процесуального закону не можуть бути підставою для визнання доказів недопустимими у випадку 

усунення таких порушень під час досудового розслідування чи судового розгляду [1, с. 134]. 

У такий спосіб підходить до вказаного проблемного питання і КПК України (ст. 84), і судова практика, що 

склалася з моменту набрання ним чинності, а тому воно потребує детального вивчення та законодавчого 

врегулювання. 

У логічному взаємозв’язку з досліджуваним вище перебуває й питання про слідчі помилки, що тягнуть за собою 

процесуальні порушення, їх поняття, види та значення для визнання фактичних даних, отриманих в результаті їх 

допущення недопустимими у кримінальному провадженні. 

У Новому тлумачному словнику української мови наведено інтерпретацію поняття помилки: «… неправильна 

думка, хибне уявлення про когось чи щось, а також неправильність у вчинках, діях; огріх, хиба» [3, с. 556] Тобто, 

помилки – явище, притаманне будь-якому виду діяльності, зокрема й діяльності слідчих. 

На нашу думку, під слідчими помилками необхідно розуміти недоліки, що допускає слідчий (дізнавач) під час 

досудового розслідування при застосуванні кримінального чи кримінального процесуального законодавства, 

недотримання криміналістичних рекомендацій або завідомо невірне їх застосування, які стали результатом 

сумлінної омани та призвели до негативних наслідків або можливості їх настання. Виокремлене дозволяє вирізняти 

такі помилки серед інших у розслідуванні (недбалості, проступків, злочинів проти правосуддя). Основним 

критерієм тут є внутрішнє ставлення слідчого до своїх дій та їх наслідків. Про помилковість дій слідчого можна 

говорити лише тоді, коли вони стали наслідком сумлінної омани. Уже згадані слідчі технічні помилки, яких 

припускаються слідчі в процесі досудового розслідування, не вичерпують повністю того широкого спектра слідчих 

помилок, які мають місце в сучасному кримінальному провадженні. 

Саме слідчі помилки є причиною втрати фактичних даних, незаконних затримань осіб за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення, необґрунтованому засудженні невинуватих тощо. А отже описане заслуговує на 

поглиблений аналіз, особливо в аспекті впливу таких помилок на фактичні дані, які збирають слідчі (дізнавачі) під 

час досудового розслідування, та можливість визнання таких даних доказами за результатами наступного 

безпосереднього їх дослідження судом. Саме помилки, допущені слідчими (дізнавачами) в процесі виявлення 

доказової інформації, проведення окремих слідчих (розшукових) дій, помилки, допущені при отриманні такої 

інформації, а також її використанні у досудовому розслідуванні та їх вплив на визнання чи невизнання такої 

інформації (фактичних даних) допустимими чи недопустимими доказами за результатами безпосереднього їх 

дослідження судом, становлять найбільший інтерес у досліджуваних нами проблемних питаннях. 

Важливим критерієм оцінки тактичних помилок у слідчій діяльності є вид і характер їх негативних наслідків як 

закономірний результат цих прорахунків. Наслідки допущених слідчими помилок можуть виявитися у втраті 

доказової інформації, джерел її отримання, неможливості подальшого використання таких даних під час 

досудового розслідування та в суді.  

Особлива небезпека слідчих помилок полягає у можливості їх трансформації в судові. Внутрішнє переконання 

судді формується при дослідженні фактичних даних, зібраних слідчим, і сприяє прийняттю або неприйняттю його 

позиції з тих чи інших питань. Фактичні дані про злочин у свідомості судді внаслідок трансформації тактичних 

помилок слідчого можуть спричинити недостатньо точне тлумачення фактів, установлених під час проведення 



досудового розслідування, що може стати причиною неправосудного несправедливого вироку і притягнення до 

кримінальної відповідальності невинуватої особи. 

Єдиної класифікації причин слідчих помилок у дослідників цього явища бракує. Диференціюючи причини їх 

виникнення, слід зважати на те, що динамічність правозастосовної практики породжує все більше нових причин 

слідчих помилок, кожна з яких може мати різний прояв у тому чи іншому кримінальному провадженні. 

Слідчі помилки потрібно відрізняти від фальсифікації фактичних даних (доказів) у кримінальному 

провадженні. При цьому зазначимо, що фальсифікація фактичних даних (доказів) у кримінальному провадженні і 

їх вплив на недопустимість у теорії кримінального процесу – малодосліджене явище. 

Як ми вже зазначали, добросовісність слідчої помилки є тим чинником, який дозволяє відмежувати її від 

посадового проступку та злочину проти правосуддя, одним із різновидів якого є фальсифікація 

слідчим (дізнавачем) фактичних даних у кримінальному провадженні. Встановлюючи у судовому засіданні та під 

час безпосереднього дослідження зібраних у процесі досудового розслідування фактичних даних підстави для 

визнання їх недопустимими як докази, суду досить важко визначитися з характером, ступенем суспільної 

небезпеки і формою вини в допущених слідчим процесуальних прорахунках – була це слідча помилка, чи умисне 

протиправне діяння у вигляді фальсифікації доказової інформації. 

У Великому енциклопедичному юридичному словнику під фальсифікацією розуміється «дія, яка виражається в 

умисному спотворенні, викривленні, перекрученні, підтасуванні або завідомо неправильному тлумаченні, 

висвітленні тих чи інших явищ, подій, фактів, підробленні тощо» [4, с. 935]. 

Зауважимо, що в сучасних підходах до тлумачення поняття «фальсифікація фактичних даних» або 

«фальсифікація доказів» серед вчених бракує одностайності. Зокрема В. Н. Кубальский, Т. А. Веденєєва, 

О. О. Кондратьєв, Д. В. Пінчук до фальсифікації доказів віднесли підробку доказів, спотворення фактичних даних 

чи будь яких матеріальних характеристик, підміну доказів, викривлення форми та змісту доказів [5, с. 522; 6, с. 20; 

7, с. 20; 8, с. 8]. 

На відміну від України у багатьох країнах світу (Австрії, Латвії, Болгарії, Голландії, Іспанії, тощо) встановлена 

окрема кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів як за небезпечне кримінальне правопорушення, що 

може призвести до визнання недопустимих доказів допустимими і, як наслідок, притягнення до кримінальної 

відповідальності невинуватих осіб. 

Тому вбачаємо за доцільне доповнити КК України спеціальною статтею, що передбачає кримінальну 

відповідальність за фальсифікацію доказів, забезпечивши у такий спосіб можливість точного визначення характеру 

вчиненого як фальсифікації фактичних даних (доказів) у кримінальному провадженні, виключивши необхідність 

кваліфікації зазначених дій за іншими статтями кримінального закону й надавши законну можливість визнання 

уповноваженими особами фактичних даних (доказів) недопустимими. 
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Комп’ютерні та телекомунікаційні системи відкривають не тільки унікальні можливості для задоволення найширших 

запитів людини у всіх сферах його життєдіяльності і функціонування держави, але і створюють сприятливі умови для різного 
роду зловмисних дій. 
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Computer and telecommunication systems not only open unique opportunities to meet the broadest demands of man in all spheres of 

his life and the functioning of the state, but also create favorable conditions for all kinds of malicious actions. 
Key words: cybercrime, cybercrime investigation, concept of cybercrime. 
 
Компьютерные и телекоммуникационные системы открывают не только уникальные возможности для удовлетворения 

широчайших запросов человека во всех областях его жизнедеятельности и функционирования государства, но и создают 
благоприятные условия для разного рода злонамеренных действий. 

Ключевые слова: киберпреступление, расследование киберпреступлений, понятие киберпреступление. 
 
Масштаби і структура кіберзлочинності в різних країнах помітно різняться і залежать, перш за все, від 

характеру і рівня розвитку інформаційних технологій, ступеня поширення мережі Інтернет, використання 

електронних сервісів та електронної комерції і т. п. У США структура кіберзлочинності виглядає наступним 

чином. За неперевіреними даними розкрадання грошових коштів з електронних рахунків складають 44 %; 

пошкодження програмного забезпечення – 16. 

Підкреслимо також, що до теперішнього часу світовою спільнотою не вироблені єдина термінологія і єдиний 

підхід до явища і поняття кіберзлочинності, яке використовується поряд з поняттям комп’ютерна злочинність. 

У вітчизняних і зарубіжних наукових колах, злочини, що здійснюються в комп’ютерних і телекомунікаційних 

системах, номінуються по-різному: комп’ютерні злочини, злочини у сфері високих технологій, інформаційні 

злочину, кіберзлочини, злочини в сфері безпеки поводження комп’ютерної інформації, злочини в сфері 

комп’ютерної інформації та інші [1, с. 55]. 

Однак поняття «кіберзлочинність» (в англомовному варіанті – cybercrime) семантично ширше, ніж 

«комп’ютерна злочинність» (computer crime), і більш точно відображає природу такого глобального явища, як 

злочинність в інформаційному просторі. Якщо термін «кіберзлочинність» співвідноситься як з використанням 

комп’ютерів, так і з використанням інформаційних технологій і глобальних мереж, то поняття «комп’ютерна 

злочинність» в основному відноситься до злочинів, що здійснюються проти електронних пристроїв і зберігаються 

в них даних [2, с. 17]. 

Існуюче різноманіття підходів до розуміння даного явища було проаналізовано В. А. Дуленко, Р. Р. Мамлеев і 

В. А. Пестриков, зокрема вони вважають, що кіберзлочини в широкому сенсі – це будь-які протиправні діяння, що 

здійснюється за допомогою або в зв’язку з комп’ютерними пристроями, включаючи такі злочини, як незаконне 

зберігання, пропозиція або поширення інформації за допомогою використання комп’ютерних технологій [3]. 



Іншими вченими кіберзлочини віднесені до протиправних діянь, що здійснюються за допомогою комп’ютерної 

та мобільного (стільникового) зв’язку в мережах. 

На думку І. Г. Чекунова, кіберзлочинами є суспільно небезпечні діяння, вчинені з використанням засобів і 

способів комп’ютерної та мобільного (стільникового) техніки, їх програмних компонентів щодо інформації, 

розміщеної, використовуваної, оброблюваної, змінною в віртуальному просторі мережі Інтернет [4, с. 9]. 

У свою чергу В. Д. Курушин і В. А. Мінаєв вважають, що кіберзлочини – це дії в Інтернеті, при яких комп’ютер 

є або знаряддям, або предметом кримінальних посягань у віртуальному просторі. З позиції І. М. Рассолова, 

кіберзлочини – це суспільно небезпечні діяння, які вчинили  із застосуванням засобів комп’ютерної техніки в 

відношенні інформації, що обробляється і використовується в Інтернете [5]. 

Будучи обізнаними про значні прогалини в законодавстві, що регламентує відносини в кіберпросторі, 

підкреслює керівник кафедри ЮНЕСКО з авторського права та інших галузей права інтелектуальної власності 

М. А. Федотов, правопорушники в деяких випадках навмисно вибирають цю «територію», щоб загубитися в ній і 

піти від відповідальності. По суті справи, злочинні діяння, породжені новими інформаційними і 

телекомунікаційними технологіями – банальна крадіжка, маскується вандалізм, плагіат, «піратство» щодо 

інтелектуальної власності, ухилення від виплати авторської винагороди. 

Варто узагальнити, що в силу специфіки відносин які виникають у кіберпросторі, дослідження кіберзлочинів як 

об’єкту криміналістичного аналізу, потребує вирішення слідчо – судових, експертних завдань при розслідуванні 

зазначеного виду кримінальних правопорушень. Виходячи з того факту що кіберзлочини, є найлатентнішими з 

поміж усіх видів кримінальних правопорушень, вважаємо за необхідне посилення координаційної роботи 

правоохоронних органів з громадськістю, а також посилення рівня правової свідомості, зокрема в частині 

обізнаності населення про віртуальні кримінальні правопорушення. 
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Враховуючи комплексний характер розглянутої нами злочинної діяльності, слід зазначити, що спосіб вчинення шахрайства 
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Considering the complex nature of the criminal activity we have examined, it should be noted that the way of committing fraud has a 

complete structure. It consists of preparing for committing fraud, implementing the method of committing it, as well as actions aimed at 
hiding the traces of the crime. 

Key words: internet fraud, cybercrime, crime in the field of computer information. 
 
Учитывая сложный характер рассмотренной нами преступной деятельности, следует отметить, что способ совершения 

мошенничества имеет законченную структуру. Он состоит из подготовки к совершению мошенничества, реализации способа 
совершения, а также действий, направленных на сокрытие следов преступления. 
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It should be noted that the specificity of fraud in the field of computer information lies in the fact that already at the 

stage of preparation, criminals carry out activities aimed at hiding the traces of a crime. This is expressed, for example, in 

the creation of malicious programs that allow access to the victim's computer without informing him/her about it, remote 

access to the victim’s computer or communicating with him at a considerable distance using various programs (Skype). 

In addition, depending on the chosen method, criminals develop appropriate sites where the victim receives 

information, or send malware or information that is used to involve the victim in fraudulent schemes. Similarly, depending 

on the method of committing fraud, tools and means are selected (computer hardware, provider, computer network, etc.), as 

well as persons who, depending on the distribution of roles, perform their duties fraud. The peculiarity of the selection of 

these persons is that in certain cases they may not know the true purpose of their activities (program development, which 

can then be used as malicious, courier services). 

An analysis of the investigative and judicial practice, as well as scientific and legal literature, states that today there is 

no single approach to the classification of ways of committing fraud in the field of computer information. 

It should be noted that, in our opinion, there is no exhaustive list of ways to commit this act. This approach can 

negatively affect certainly the ability to qualify in the event of new ways of committing fraud in the field of computer 

information. However, this inevitable situation need to be prepared for. 

This approach is the basis for the classification of the main ways of committing computer fraud in the UN Convention 

on Crime in the Field of Computer Information, in Art. 8 which stipulates that in order to qualify in its national criminal 

law, in accordance with its domestic law, in the case of intentional and without the right to deprive another person of his 

property by a) any introduction, modification, removal or blocking of computer data; b) any interference with the operation 

of a computer system, fraudulent or dishonest intent to misappropriate economic benefits for oneself or for another person. 

It should be noted that attempts to classify the methods of committing computer fraud have been made before. For 

example, the codifier of the Interpol working group in the generalized form of computer fraud proposes to define and 

classify as follows: 

– computer fraud associated with the theft of cash from ATMs; 

– computer counterfeiting: fraud and theft of computer systems by creating counterfeit devices; 

– fraud and theft of slot machines; 

– manipulation of input-output programs: fraud and theft through incorrect input into or withdrawal from computer 

systems through manipulation of programs; 

– computer fraud and theft of means of payment. 

To date, a large number of different computer programs have been developed for the functioning of the computer 

network and its facilities and, accordingly, for the commission of crimes in the field of computer information. As noted by 

O. V. Zuban, only by the most modest estimates, Trojans are installed on several million machines around the world and 

can update their versions, receive instructions from pre-prepared [cited by 1, p. 19]. 



Thus, fully agreeing that there can be no forensic characteristics of any type of crime without correlations between the 

elements, the foregoing allows us to state with confidence that the interdependent (correlation) relationships between the 

elements of the forensic characteristics of fraud in the field of computer crimes. The information is quite clearly visible in 

their detailed analysis, in the study of forensic medical practice and the provisions of science, which significantly positively 

affects the possibility of preparing scientific provisions and practical recommendations developed on their basis for 

investigating this type of criminal activity. 

Along with the forensic characteristics, in science, such a category as the mechanism of a crime is quite actively 

developed. This is due to the fact that the mechanism of the crime characterizes the functional side of the crime. D. V. Kim 

defines the mechanism of crime as “an interacting system of elements of the forensic characterization of crimes, which 

reflects the process of preparation, commission and concealment of a crime, which leads to the formation of traces that are 

important for solving criminal proceedings. The forensic mechanism of the crime includes elements of the forensic 

characteristics of the crime. 

According to the current point of view of many criminologists, the mechanism of crime should be understood as a 

system of processes of interaction of participants in the crime, both direct and indirect, with each other and with the 

material environment associated with the use of appropriate tools, means and other elements. In the scientific literature, it is 

rightly noted that the mechanism of the crime naturally causes the emergence of criminological significant information 

about the crime itself, its participants and results. 

From the standpoint of the systematic approach, the mechanism of fraud in the field of computer information is 

considered as a complex object, the specificity of which is determined not so much by the elements of its structure, but by 

the nature of relations and connections between the elements [2, p. 135]. 

It is known that during the investigation of a criminal case, the activities of the investigator must be purposeful and be 

aimed at clarifying the mechanism of the crime. Knowledge of the most typical mechanisms of crimes will allow forming 

an imaginary model of the mechanism of the crime, to determine the direction of research of evidence available in a 

criminal case and the place of search for new, missing information about the crime and its participants. The value of this 

approach, according to these authors, is that it allows you to track the development of a criminal event in action and 

consequences (and all its participants) from the origin of the criminal plan to its implementation, as well as the stages of 

formation of the crime mechanism. 

Thus, the basis for creating a model of the crime mechanism is information about it. This fact allows us to take the 

statement of R. S. Belkin who notes that “information about the mechanism of crime and the accompanying circumstances 

arising as a result of the formation of this mechanism and is replenished throughout its entire operation, occurs inevitably, 

and the process of its occurrence is natural” [4, p. 28]. 

The concept of “mechanism of committing a crime” focuses on the elements of a crime related to its subjective side. In 

the process of retrospective cognition, which is the investigation of crimes, the establishment of the elements of the 

subjective side (goals and motives of the crime, guilt and its forms) is possible only based on a single “objective material” –

 the specific actions of the participants in the crime. 

Based on this, the main elements of the model of the mechanism of fraud in the field of computer information, from our 

point of view will be: 

1) the activity of the subject of the crime, a fraudster who steals someone else's property or acquires the right to 

someone else's property by entering, deleting, blocking, modifying computer information or other interference in the 

operation of storage, processing or transmission of computer information, telecommunications networks (fraud or abuse of 

trust, usually characteristic of the stage of preparation for crime) in cyberspace; 

2) a set of actions, deeds of the victim of fraud committed in the field of computer information; 



3) a set of actions, deeds of persons who were indirectly related to the criminal event; 

4) elements of the situation used by the participants in the criminal event, including the subject of the criminal 

encroachment. 

The information model of the mechanism of the crime, created based on the analysis of the practice of investigation of 

this type of crimes and scientific positions, allows equipping the investigator with complex system knowledge that 

promotes optimization of all processes of investigation. In the process of investigating fraud in the field of computer 

information, the investigator uses a typical model of the crime. Using such techniques of logical thinking as comparison 

and analogy, compares the information with the model, filling in the missing links due to the derived relationships between 

criminal activities, a set of actions, deeds of the victim of the crime and persons who were indirectly related to the criminal 

event, as well as individual elements of the situation used by the participants in the criminal event. 
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В статье рассматриваются вопросы усовершенствования деятельности экспертно-криминалистических учреждений. 

Определяются основные пути и способы усовершенствования деятельности экспертной службы. 
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До складних і багатоаспектних видів діяльності відноситься судово-експертна діяльність, від удосконалення 

якої багато в чому залежить і удосконалення боротьби зі злочинністю.  

Головним судово-експертним підрозділом в системі МВС України є Державний науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр (далі – ДНДЕКЦ), який створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

06.05.1998 № 617 «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 

Міністерства внутрішніх справ» [1]. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 



№ 988 «Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ» [2] створено експертну службу 

Міністерства внутрішніх справ. 

Сьогодні в Україні переважна більшість експертів, яким органи досудового слідства й суди призначають і які 

проводять судові експертизи, працюють не в спеціалізованих судово-експертних установах, а саме в експертних 

службах та відповідних підрозділах правоохоронних відомств. Отже, основні в законодавчому розумінні експертні 

установи перебувають в підпорядкуванні правоохоронних органів. Це має ознаку порушення принципу 

змагальності сторін, який відповідає загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, коли функції 

обвинувачення, захисту і вирішення кримінальної справи повинні бути відділенні одна від одної та не можуть бути 

покладені на один і той же орган. 

Інший аспект судово-експертної діяльності полягає в тому, що у багатьох випадках для проведення експертного 

дослідження складних об’єктів потрібно призначати комплексну судову експертизу. Не усі з експертних 

підрозділів, що діють в складі експертних відомчих служб, мають достатню за кількістю і фаховою обізнаністю в 

різних галузях знань штатну чисельність спеціалістів, які могли б забезпечити проведення комплексних експертиз. 

І якщо в центральній ланці експертної служби, наприклад, в ДНДЕКЦ МВС може бути проведено переважну 

більшість видів експертиз, то на місцях у разі потреби комплексного дослідження об’єктів експертизи виникають 

труднощі. 

В Україні й інших державах, що входили раніше до складу СРСР, розроблено теорію проведення комплексних 

досліджень і експертиз, але до цього часу немає єдності в поглядах науковців та практиків на порядок і організацію 

їх проведення. В реальності результативність такого виду експертиз вичерпується світоглядом слідчого в підборі 

об’єктів дослідження і формуванні ним питань, що ставляться на розв’язання експертам. У більшості випадків 

слідчі самостійно обирають вид призначеної експертизи та установу для її проведення. Для правильної й 

ефективної організації державної судово-експертної діяльності потрібна координація в призначенні та визначенні 

порядку проведення експертизи. 

Можна підтримати думки тих вчених, які вважають, що з урахуванням змін, які відбуваються у сфері 

судочинства, на зміну експертно-криміналістичним підрозділам правоохоронних органів повинні прийти 

незалежні й позавідомчі експертні організації, що поєднують в собі функції вільних, альтернативних організацій, 

які визначені державою для такого роду діяльності. 

Такі організації можуть мати штат постійних експертів, що спеціалізуються на часто призначуваних 

експертизах. Для виконання рідкісних, найбільше складних експертиз така організація може самостійно залучати 

спеціалістів з необхідної для дослідження галузі знань. Саме на рівні такої експертної організації можуть бути 

реалізованими різноманітні форми взаємодії спеціалістів з різних галузей знань з залученням відповідної техніки 

та обладнання. Діяльність експертної організації може будуватися на основі угод з науково-дослідними центрами, 

конструкторськими бюро, виробничими об’єднаннями, випробувальними центрами. Експертні організації можуть 

братися за розв’язання широкого кола питань в інтересах кримінального судочинства, самостійно визначати окремі 

й проміжні експертні завдання, коло необхідних спеціалістів і організацій, методи й засоби експертних досліджень. 

Поза всякими сумнівами, держава повинна контролювати роботу подібних експертних організацій, а діяльність 

конкретних експертів, що беруть участь в проведенні експертизи, повинна бути регламентована процесуальним 

законодавством і відповідним законом про судову експертизу. 

Але такі кардинальні зміни в організації судової експертизи в Україні це справа можливо й недалекого, але все 

ж таки майбутнього, а не сьогодення. Для запровадження цих змін потрібні не лише теоретичні розробки й 

організаційні заходи, а й значні матеріальні ресурси, яких у нашої держави поки що немає. Проте це зовсім не 

означає, що немає й інших шляхів для удосконалення експертної діяльності. Такі можливості на сьогодні існують і 



вважаємо, що удосконалення експертної діяльності має здійснюватися повсякденно, до того ж за окремими 

напрямами організаційно-методичної, наукової та практичної діяльності експертних служб і їх підрозділів. 

Насамперед потрібне підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття, розслідування та 

запобігання злочинів, здійснення заходів із підвищення рівня ефективності від участі працівників експертних 

служб і підрозділів у проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, проведення експертиз і 

досліджень, ведення криміналістичних обліків. 

Сьогодні необхідно приділити увагу підготовці співробітниками експертних підрозділів методичних 

рекомендацій, інформаційних листів, оглядів, проєктів нормативних документів. 

Потребує окремого підходу робота з удосконалення науково-дослідної діяльності щодо розробки, освоєння і 

впровадження в практику роботи експертів нових техніко-криміналістичних засобів, експертно-криміналістичних 

методів і методик виявлення, фіксації, вилучення та експертного дослідження речових доказів та інших об’єктів 

судової експертизи. 

Важливе значення має удосконалення експертно-криміналістичних методів досліджень, ведення 

криміналістичних обліків, аналітичної та організаційної роботи на основі впровадження сучасних автоматизованих 

систем та технологій, що базуються на використанні можливостей комп’ютерної техніки. 

Ні у кого не викликає заперечень теза про те, що успішна боротьба зі злочинністю не можлива без своєчасного 

отримання різних відомостей щодо об’єктів, які потрапляють до уваги правоохоронних органів. Такі дані 

накопичуються в спеціально створюваних правоохоронними відомствами інформаційних системах, що мають на 

меті надання допомоги в розшуку злочинців та виявленню слідів скоєних ними злочинів, невпізнаних трупів та 

безвісти зниклих осіб. 

Інформованість в правоохоронній діяльності відіграє значну роль, оскільки саме з визначення інформації, що 

має значення для запобігання, викриття злочинів і пошуку різних категорій осіб, розпочинаються подальші етапи 

роботи практичних підрозділів [3, с. 102]. Збирання, накопичення, обробка й використання інформації, що має 

криміналістичне значення, повинно здійснюватися не лише на державному, а й на міждержавному рівнях, оскільки 

сьогодні протидія злочинності все частіше набуває міжнародного значення. 

Варто звернути увагу на одну важливу, на наш погляд, обставину. Останнім часом дедалі частіше підіймаються 

питання про «єдиний економічний та правовий простір», про необхідність створення «прозорих кордонів», але 

оминаються теми «про єдиний криміногенний простір» і про відсутність усіляких державних чи інших кордонів 

для діяльності злочинних груп, організацій і окремих злочинців. Тому в створенні єдиної бази даних 

криміналістичного обліку злочинів ми вбачаємо один зі шляхів підвищення ефективності такого обліку та 

боротьби, відповідно, з організованою міжнародною злочинністю. 

Єдиний інтегрований державний реєстр мав би об’єднати комп’ютерні бази даних відносно фізичних та 

юридичних осіб, різних криміногенних подій та об’єктів криміналістичного обліку, надати можливість програмно 

встановлювати та відстежувати взаємозв’язки між ними та забезпечувати оперативну передачу зібраних даних 

відносно об’єкту пошуку ініціатору пошукового запиту. 
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У статті розглянуті різні способи розрахунку кількісних значень ідентифікаційної значущості окремих ознак почерку, 

починаючи від простіших, закінчуючи модифікованими, що дозволяють істотно підвищити загальний рівень надійності 
процедури обчислення підсумкового значення ідентифікаційної значущості виявленого в почерковому об’єкті комплексу. 
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The article focuses on the calculation methods of identification significance of handwriting characteristics. It dwells on simple one as 

well as two modified, which provide a new level of reliability and measurement validity. 
Key words: forensic document examination, identification significance, frequency occurrence proportions for handwriting 

characteristics. 
 
В статье рассмотрены различные способы расчета количественных значений идентификационной значимости частных 

признаков почерка, начиная от более простого, заканчивая модифицированными, позволяющими существенно повысить общий 
уровень надежности процедуры по вычислению итогового значения идентификационной значимости выявленного в 
почерковом объекте комплекса частных признаков. 

Ключевые слова: судебная почерковедческая экспертиза, идентификационная значимость, относительная частота 
встречаемости частного признака. 

 
Среди судебных экспертиз, как наиболее сложную и достаточно распространенную, следует выделить 

судебную почерковедческую экспертизу. Одной из современных проблем, подлежащих решению в рамках 

судебного почерковедения является объективизация экспертной оценки частных признаков почерка. Началом 

этапа активной интенсификации процесса математизации, как первейшего средства объективизации экспертных 

исследований в сфере судебного почерковедения, можно считать 60-70-е гг. XX в. В то время среди этапов 

математизации знаний «наибольшее распространение получило вероятностно-статистическое моделирование [1, 

с. 3], на его основании с целью объективизировать экспертное исследование был разработан ряд значимых 

методик, в которых фигурировала категория идентификационной значимости признаков почерка.  

Рассмотрим математическое обоснование и порядок вычисления идентификационной значимости у советских 

почерковедов. В работе Н. И. Шахтариной содержится следующее объяснение: «…вероятность совместного 

наступления нескольких событий равна произведению вероятностей событий. В нашем случае при выделении 

почерка из общей совокупности это – частота одновременной встречаемости группы признаков, она равна 

произведению частот встречаемости отдельных признаков: 

𝐻 = ℎ х ℎ  х ℎ  х … х ℎ » [2, с. 14-15]. Обоснование уникальности комплекса признаков почерка будет следующим. 

Для упрощения математических подсчетов, учитывая, что произведение величин равно сумме логарифмов, 

вероятности признаков можно представить  в логарифмическом выражении: 

𝑙𝑜𝑔 (ℎ х ℎ х ℎ х … х ℎ ) =  𝑙𝑜𝑔 ℎ + 𝑙𝑜𝑔 ℎ + 𝑙𝑜𝑔 ℎ +. . . + 𝑙𝑜𝑔 ℎ   



Если r – среднее число людей, чей почерк характеризуется определенным комплексом признаков, и оно 

равно 1, а N – число пишущих по-русски ≈ 10 , тогда 𝑃 =  или 𝑃 =  , где P – вероятность того, что избранный 

комплекс признаков встретится в почерках всех людей, пишущих по-русски, не более, чем 1 раз [2, с. 16]. 

Поскольку реально частные признаки почерка связаны статистической зависимостью, для повышения надежности 

процедуры идентификации пороговое значение суммарной идентификационной значимости взято равным 10, а 

не 8. 

В таком случае 𝑃 =  , тогда: 

𝑃 х 𝑃  х 𝑃  х … х 𝑃 ≤ 𝑃 

𝑙𝑜𝑔 𝑃 + 𝑙𝑜𝑔 𝑃 + 𝑙𝑜𝑔 𝑃 +. . . + 𝑙𝑜𝑔 𝑃 ≤  𝑙𝑜𝑔
1
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(−𝑙𝑜𝑔 𝑃 ) + (−𝑙𝑜𝑔 𝑃 ) + (−𝑙𝑜𝑔 𝑃 ) + ⋯ + (− 𝑙𝑜𝑔 𝑃) ≥ 10 

Из этого следует, что идентификационная значимость признака рассчитывается по следующей формуле: 

𝐽 =  −𝑙𝑜𝑔 𝑃х =  −𝑙𝑔𝑃х , где 𝑃х, –  это вероятность появления какого-либо отдельного признака. Как указывает 

Н. И. Шахтарина, «в соответствии с положениями теории вероятностей, если некоторое событие или явление 

имеет вероятность P, то в некотором числе опытов выявится относительная частота этого события h, которая 

приблизительно равна Р, и притом тем точнее, чем больше число опытов, т.е. частота в этом случае 

приравнивается к вероятности. Если общая совокупность очень велика и число опытов не может быть достаточно 

большим, в соответствии с положениями теории вероятностей, по частоте h возможно определить вероятность 

события Р, которая в 95% случаев отличается от h не более, чем на 2σ (σ – дисперсия или мера изменчивости, 

рассеяния величины около ее среднего значения) т. е. Р ← h±2σ, где σ = 
ℎ∗( ℎ)

» [2, с.20]. Таким образом, 

вероятность появления признака рассчитывается по формулам: Р = h+2σ = h+2
ℎ∗( ℎ)

, а идентификационная 

значимость признака будет рассчитываться по формуле:  𝐽 =  −𝑙𝑔(ℎ + 2𝜎). 

В модифицированной методике вероятностно-статистической оценки совпадений признаков почерка с 

учетом его групповой принадлежности 1976 г. В. Ф. Орлова, критикуя подход Н. И. Шахтариной, указывает, что 

надежность идентификации, например, при числе признаков в идентификационном комплексе 10, равна: Q =

 (0,95) = 0,60. Ведь вероятность появления признака у Н. И. Шахтариной рассчитывалась по законам 

нормального распределения и имела надежность процедуры идентификации 95%. Это означает, что лишь в 60% 

случаев идентификационная значимость комплекса, состоящего из 10 признаков, окажется незавышенной, а в 

40% – завышенной. Если же число признаков в комплексе равно 20, то Q =  (0,95) = 0,36, т.е. неверный вывод 

возможен в 64% случаев. В. Ф. Орлова в модифицированной методике предлагает допустить, что Q =  0,99 – 

надежность процедуры идентификации независимо от того, сколько признаков входит в идентификационный 

комплекс, тогда значимость комплекса может оказаться завышенной лишь в 1% случаев [3, с. 24]. Для этого 

В. Ф. Орлова переходит от формул расчета нормального распределения к более чувствительному распределению 

хи-квадрат. В. Ф. Орлова подразделяет комплексы признаков, выявляемых в почерковом объекте, на две 

категории: содержащие от 8 до 16 признаков и содержащие от 17 до 33 признаков. Деление на две категории 

осуществляется для некоторого снижения идентификационной значимости признака в случае его включения в 

комплекс с 17-33 признаками с целью уменьшения общей погрешности, которая теоретически возрастает с 

добавлением каждого последующего признака. При этом среднее значение включаемых в комплекс признаков для 

первой категории будет (8+16)/2=12, а для второй категории (17+33)/2=25. Далее рассчитываются значения 



вероятности (или же уровни значимости, 𝑄  и 𝑄 ) необходимые нам для расчета процентной точки распределения 

χ  (х(P%; a)): 𝑄   = 1– Q = 1– √0.99 = 0,00084; 𝑄   = 1– Q  =1– √0.99 = 0,000402 

Процентная точка распределения хи-квадрат х(P%; a) находится на пересечении столбца с 

соответствующим значением вероятности (или же уровнем значимости, Q) и строки с числом степеней свободы (а) 

[4], следовательно, остается выяснить число степеней свободы, которое рассчитывается по формуле: а = n * p – 1, 

где а – степень свободы; n – число выборки; p – относительная частота встречаемости признака. Далее 

производится расчет процентных точек распределения хи-квадрат  𝑥 (P%; a)   и 𝑥 (P%; a)  для значения 

вероятности  𝑄  = 0,00084 и 𝑄  = 0,000402 соответственно. Расчеты удобно производить в программе Excel, 

используя функции ХИ2ОБР(0,00084;а) и ХИ2ОБР(0,000402;а) соответственно. Тогда расчет идентификационной 

значимости будет производиться по формуле: 𝐽 =  −𝑙𝑔(𝑥 ( )(𝑃%; 𝑎)/𝑛), отдельно для комплексов  от 8 до 16 и от 

17 до 33 признаков. 

Поскольку предложенный в методике 1976 г. метод математического расчета делает невозможным расчет 

при степени свободы a=0, мы теряем возможность рассчитать идентификационную значимость для признаков, 

встретившихся при обработке массива анкет в количестве 473 шт. (необходимое к обсчету общее количество анкет 

для актуализации значений идентификационной значимости частных признаков почерков для современного 

населения Республики Беларусь) всего один раз, т.к. а = n * p – 1 = 473*(1/473)–1=0. Поскольку при обсчете 

относительной частоты встречаемости частных признаков почерка таких признаков было выявлено немалое 

количество и поскольку именно они обладают самой высокой идентификационной значимостью и наиболее ценны 

для экспертного исследования, было бы неверным оставлять их без внимания и не включать в итоговые таблицы. В 

связи с изложенным автором статьи предлагается следующий подход: в формуле по расчету степени свободы 

(а = n * p – 1) нужно заменить значение относительной частоты встречаемости признака (h – в методике 1968 г., 

p – в методике 1976 г.) на значение вероятности появления признака. Таким образом, степень свободы будет 

рассчитываться по формуле: 

а = n * P – 1 = n * h+2σ  – 1= n * h+2(
ℎ∗( ℎ)

)  – 1, где    а – степень свободы; n – число выборки; P – вероятность 

появления признака; h – относительная частота встречаемости признака; σ – дисперсия или мера изменчивости, 

рассеяния величины около ее среднего значения. 

Далее необходимо следовать порядку расчетов, предложенному в методике 1976 г. [3]. 

Приведем пример с расчетом идентификационной значимости самых редких признаков: тех, что 

встретились 1 раз во всей выборке. 

h =   = 1/473 = 0,00211416 

σ = 
ℎ∗( ℎ)

 = 0,002112 

Р = h+2σ = 0,00211416+ 2*0,002112= 0,006338 

а = n * P – 1 = 473*0,006338– 1= 1,997885 

Для комплекса, куда войдут от 8 до 16 признаков: 

𝑄   = 1– Q = 1– √0.99 = 0,00084 

𝑥 (P%; a) для значения вероятности 𝑄  = 0,00084 рассчитывается по функции ХИ2ОБР(0,00084;а), в нашем случае 

a = 1,997885, т.е. ХИ2ОБР(0,00084; 1,997885), что составляет 11,15069935. 

𝐽 =  −𝑙𝑔(𝑥 (𝑃%; 𝑎)/𝑛) = –lg(11,15069935/473) = 1,627559 ≈ 1,63 

Для комплекса, куда войдут от 17 до 33 признаков, после проведения аналогичных расчетов значение 

составит: 1,58. 



В заключении необходимо отметить, что актуализированные значения идентификационной значимости, 

рассчитанные по методу, предложенному автором, были охарактеризованы практикующими экспертами, как 

значения высокой достоверности, подтвержденные апробацией в экспертной практике. Кроме того, использование 

установленных и обоснованных актуальных значений идентификационной значимости частных признаков почерка 

при проведении почерковедческих экспертиз позволит объективизировать процесс экспертного исследования, 

повысить уровень достоверности и обоснованности выводов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ, 

КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ДЕТСКУЮ ПОРНОГРАФИЮ 
 

У публікації обґрунтовується необхідність призначення комплексної психолого-мистецтвознавчої експертизи при 
досліджені матеріалів, які містять ознаки дитячої порнографії. Наводяться ознаки, які дозволяють віднести до дитячої 
порнографії «межові» випадки, які не мають типових складових «дорослої» порнографії, таких як демонстрація статевого акту 
та статевих органів. 

Ключові слова: комплексна психолого-мистецтвознавча експертиза, дитяча порнографія, відверто сексуальний образ. 
 
The article substantiates the need to order a complex psychological and art expertise in the case of studying materials that contain the 

signs of child pornography. The characteristics are given that allow to attribute «border» cases, that do not have the typical components 
of an «adult» pornography, such as demonstration of sexual intercourse and genitals, to child pornography. 

Key words: complex psychological and art expertise, child pornography, explicit sexual image. 
 
В публикации обосновывается необходимость назначения комплексной психолого-искусствоведческой экспертизы при 

исследовании материалов, содержащих признаки детской порнографии. Выделяются признаки, позволяющие отнести к детской 
порнографии «пограничные» случаи, которые не имеют типичных составляющих «взрослой» порнографии, таких как 
демонстрация полового акта и половых органов. 

Ключевые слова: комплексная психолого-искусствоведческая экспертиза, детская порнография, откровенно сексуальный 
образ. 

 
У сучасному українському суспільстві та навіть у правовій системі побутує думка, що дитяча 

порнографія – це висвітлення статевих стосунків з дитиною, тобто теж саме, що звичайна «доросла» 



порнографія, але за участю дітей. Водночас, відповідно до Закону України «Про захист суспільної 

моралі», дитяча порнографія – це зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як 

дитина, у реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі та / або задіяної у реальній чи 

змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в 

сексуальних цілях [1]. 

Зміст вказаного поняття свідчить про те, що зображення може вважатися дитячою порнографією, 

навіть якщо там відсутнє оголене тіло дитини. Відповідно до вказаного закону, достатньо наявності 

відверто сексуального образу або відверто сексуальної поведінки особи, що виглядає як дитина. 

Питання того, чи є зображена особа дитиною, може розглядатися в межах медичної експертизи. Питання, чи 

виглядає зображена особа як дитина відноситься до компетенції експерта-психолога через те, що для відповіді на 

нього необхідно проаналізувати психічний процес – сприйняття. 

Сприйняття – це психічний процес отримання суб’єктивного образу об’єктивного світу. Сприйняття може 

описувати дві складові: сприйняття як процес (людина дивиться та сприймає образ) та як продукт процесу 

інтеріоризації образу об’єктивного світу (людина побачила й склала внутрішній суб’єктивний образ того, що вона 

бачила) [2]. 

Встановлення того, чи є образ або поведінка дитини відверто сексуальними, на думку авторів, 

відноситься до компетенції комплексної психолого-мистецтвознавчої експертизи. 

Експерт-мистецтвознавець є цензором художньої цінності зображення, його ідейності, змістовної глибини 

образу, можливої належності до предмету мистецтва. Наприклад, деякі картини відомого чеського фотохудожника 

Яна Саудека містять зображення оголених та напівоголених малолітніх дітей, і неодноразово викликали 

суспільний резонанс. Так, у 2011 році одна з його робіт із зображенням напівоголеної дитини була знята з 

міжнародної фотовиставки Балларат в Австралії [3]. Попри це, такі зображення є невід’ємною складовою 

художнього образу та композиції, які формують унікальний стиль митця та становлять художню цінність, і тому 

вони не можуть вважатися дитячою порнографією. Використання зображень дітей у композиції твору є елементом 

художнього задуму митця [4]. Разом з тим, якщо зображення дитини на творі мистецтва має ознаки відверто 

сексуального образу, про що мова піде нижче, такий твір буде віднесено до дитячої порнографії, незважаючи на 

наявність художнього задуму. 

Експерт-психолог, у свою чергу, аналізує, яке враження буде залишати перегляд об’єктів дослідження у 

середньостатистичного спостерігача (глядача), тобто який саме образ відбивається у суб’єктивному світі людини, 

яка сприймає відео або світлину, а саме такі складові сприйняття об’єктів дослідження: як сприймаються особи, які 

зображені на відео та світлинах, з точки зору їх можливого віку; чи є вказані зображення нечіткими, розмитими, 

викликаючими сумніви стосовно того, які особи там зображені (якого віку, статі тощо), тобто чи є вони складними 

для сприйняття й можуть бути складно диференційованими (відповідно до вказаних ознак); чи відповідає образ 

«дитини», яка зображена на відео або світлинах, загальновідомим стандартам, що визначають «образ дитини», 

тобто чи дорівнюється (внутрішньо ідентифікується) зображення, яке бачить людина під час перегляду відео зі 

слідами її пам’яті, які об’єднують її уявлення та знання про дітей [5]. 

Під час перегляду зображень та відео у свідомості середньостатистичного громадянина України, як носія 

певного менталітету, шляхом сприйняття відбиваються (можуть відбиватися) такі ознаки «дитячого» в образах, які 

сприймаються як діти: жіночі статеві органи поряд з відсутніми вторинними статевими ознаками (типовим 

розвитком грудних залоз, форма тазу, розвиток жирової клітковини, лобкове та пахове волосся), пропорції 

тілобудови та розміри тіл у порівнянні з «дорослою» людиною, що знаходиться або діє поряд / разом з 



«дитиною». (Наприклад, візуальне порівняння розміру пальців особи чоловічої статі зі статевими органами особи 

жіночої статі, яких він торкається, або порівняння статевого органу чоловіка зі статевими органами «дитини», яких 

він торкається, формує у сприйнятті спостерігача (особи, що сприймає вказані дії, тобто зображення таких дій) 

образ взаємодії дорослої людини з дитиною. 

Поведінка осіб, зображених на досліджуваних матеріалах, може мати типові для дітей ознаки: емоції радості, 

сміху, бешкетування, активності. Особи можуть сприйматися як діти, які граються, та не усвідомлюють 

сексуального характеру дій, у які вони залучені. 

Важливо, щоб під час сприйняття зображень не виникало будь-яких сумнівів стосовно того, що зображені 

особи можуть не бути дітьми, тобто, наприклад, бути переодягненими дорослими, або дорослими людьми з 

аномально низьким зростом (карликами) тощо. Водночас, серед досліджуваних зображень іноді зустрічаються такі, 

де дорослі жінки мають певні дитячі ознаки зовнішності, а саме: відсутність лобкового волосся, невеликі молочні 

залози, дитячу зачіску (два хвостики). Деякі з вказаних зображень викликають сумніви стосовно віку зображеної 

особи, в уявленні спостерігача може формуватися припущення, що на зображенні присутня неповнолітня 

особа (старшого підліткового віку). Заразом, такі зображення не можуть бути віднесені до дитячої порнографії 

саме через неоднозначність їх сприйняття стосовно віку зображеної особи жіночої статі. 

Ознаки, що не містять «дорослих» складових порнографії, але дозволяють віднести зображення до 

дитячої порнографії є такими: 

1. Пози, що з ненауковою або не учбовою метою концентрують увагу на області статевих органів; 

демонструють дотики до області грудей, геніталій, стегон; демонструють та нібито пропонують красу та 

сексуальність тіла (за наявністю загального сексуального контексту); пози спокуси, які характерні для 

прелюдії та процесу статевого акту (розсунуті ноги, неприродно вигнута спина з демонстрацією сідниць, 

спокусливо злегка відкритий рот тощо); пози, невластиві дитині, що демонструють покірність, об'єктне 

сприйняття статі (частіше жіночої статі), за наявності ознак сексуального підтексту без ідейної 

складової.  

2. Одяг, що не відповідає віку, який слугує підкресленню сексуальності людини в дорослому світі. 

Наприклад зазвичай до дитячої порнографії буде відноситься зображення дитини у мереживній або 

прозорій спідній білизні. Короткі шорти, спідниці, високі підбори будуть відноситься до ознак дитячої 

порнографії лише за наявності загального сексуального контексту або у сукупності з іншими ознаками. 

3. Дії: поцілунки в губи, у шию або груди, в область статевих органів або сідниць; облизування 

пальців, вух, інших частин тіла, які допускають їхнє сприйняття в сексуальній площині; смоктання 

пальців, предметів, що асоціюється з оральними сексуальними діями (водночас, смоктання льодяника 

дитиною, що здійснюється природньо, без будь-яких ознак сексуального контексту, не є ознакою 

дитячої порнографії). 

4. Відсутність природної дитячої поведінки в міміці, рухах, діях (прояви дитинства: сміх, радість, гра, 

бешкетність, активність, автентичність, асексуальність). 

Окрім цього, експерти аналізують ознаки, що навпаки виключають можливість віднесення 

зображення до дитячої порнографії: відсутність загального сексуального контексту, художня або 

історична цінність роботи тощо. 

Безумовно, процес дослідження випадків, що знаходяться у «сірій зоні», які не містять ознак дорослої 

порнографії, є значно більш складним, ніж встановлення належності зображення до «дорослої» порнографії. На 



погляд авторів, саме спільне комісійне дослідження зображень під час проведення комплексної психолого-

мистецтвознавчої експертизи буде дозволяти дійти об’єктивного висновку та заважати експертам-психологам 

відносити до дитячої порнографії «все підряд», наприклад предмети мистецтва, та не допускати випадків, коли 

експерти-мистецтвознавці будуть відмітати можливість віднесення зображення до дитячої порнографії через його 

високий художній рівень [2]. 

Вбачається, що на шляху захисту дітей, не лише експертам та слідчим, а й всім українцям необхідно звернути 

увагу на «межові» випадки залучення дітей до виготовлення неприпустимих зображень, які потенційно травмують 

їх психіку та негативно впливають на моральність усього суспільства, розширюючи межі допустимого 

використання дітей. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ 

РОЗМІРУ ВЗУТТЯ 
 

PROBLEMATIC ISSUES THAT ARISE DURING THE TRASSOLOGICAL EXAMINATION REGARDING 
THE ESTABLISHMENT OF THE SIZE OF THE SHOES, WHICH LEAVE THE TRACE OF THE BOTTOM OF 

THE SHOE. 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 
УСТАНОЛВЕНИЮ РАЗМЕРА ОБУВИ 

 
Розглянуті основні проблеми, які виникають в процесі вирішення питань діагностичного характеру щодо встановлення 

розміру взуття, яким залишено сліди низу взуття на місці вчинення злочину. 
Ключові слова: слід, взуття, розмір, недоліки розрахунків. 
 
The main problems that arise in the process of resolving the issue of diagnostic nature to determine the size of shoes, which left 

traces of the bottom of the shoes at the crime scene. 
Key words: footprint, shoes, size, shortcomings of calculations. 
 
Рассмотрены основные проблемы, возникающие в процессе решения вопроса диагностического характера по установлению 

размера обуви, которой оставлены следы низа обуви на месте совершения преступления. 
Ключевые слова: след, обувь, размер, недостатки расчетов. 
 
Однією з цілей діагностичних досліджень судової трасологічної експертизи слідів ніг і взуття є встановлення 

розміру взуття, яким було залишено сліди на місці події.  

Згідно статистичних даних, з загальної кількості трасологічних експертиз, які проводяться у 

Дніпропетровському НДЕКЦ МВС, близько 33 % складають експертизи, об’єктами дослідження в яких є сліди ніг 



та взуття, по яким у 20 % випадків ініціатори досліджень ставлять запитання щодо встановлення розміру взуття 

особи, яка залишила сліди на місці вчинення злочину. 

Розмір взуття позначають його номером. У системі нумерації, що застосовувалася в СНД та існувала в багатьох 

країнах, за номер взуття приймається виражена в штихах довжина сліду колодки (устілки), на якій вона 

виготовлена. Один штих дорівнює 2/3 см або 6,67 мм. Взуття двох суміжних номерів у цій системі відрізняється на 

один штих. У новій системі нумерації, запровадженої в СНД, за номер приймається довжина стопи, виражена у 

сантиметрах. Наприклад, взуття, що має номер 27, незалежно від його типу та моделі призначається для людини, у 

якої довжина стопи 27 см. Взуття двох суміжних номерів у новій системі відрізняється на 0,5 см. 

При визначенні номера за взуттям слідами взутих ніг враховується взаємозв'язок між його внутрішнім 

розміром, зовнішнім розміром підошви, що відображається в слідах, а також розміром стопи. 

Зовнішній розмір (довжина) підошви – Дп – практично завжди трохи більше внутрішнього розміру (довжини 

устілки) – Дус – взуття, причому їх різниця обумовлюється деякою мірою способом кріплення підошви: при 

рантовому вона становить 1-1,5, а при клейовому – 0,7-1 см. Довжина стопи, у свою чергу, пов'язана з довжиною 

устілки: 

Дс = Дус + а – b. 

Величина «а» – відстань між початком устілки і найбільш опуклою точкою стопи – зазвичай невелика (не 

більше кількох міліметрів), і тому нею можна знехтувати. Величина «b» – зазор між пальцями та кінцем устілки –

 має великі значення, які залежать від моделі (фасону) взуття. Зокрема, державним стандартом передбачається, що 

у чоловічого взуття цей зазор повинен бути в межах від 1 см (при тупому широкому носінні) до 3 см (при 

подовженому вузькому носінні), а у жіночому взутті – приблизно вдвічі менше. 

Номер взуття за слідом його підошви може бути визначений відповідно до будь-якої з названих систем 

нумерації. Спочатку встановлюють модель (фасон) взуття за формою носка, відображеного в сліді: чи тупий він, 

закруглений або вузький, загострений. Потім вимірюють довжину відбитка підошви з точністю до 0,1 см. Якщо 

межі цього відбитка по поздовжній осі підошви виражені нечітко (наприклад, у поверхневому сліді через 

піднесеність носка і скошеність заднього краю каблука), подумки або по фото «відновлюють» недостатню частину 

та враховують її при вимірі. Після цього провадять відповідний розрахунок. 

При визначенні номера взуття у старій системі довжину сліду підошви зменшують на величину різниці між 

довжиною підошви і довжиною устілки, тобто на 0,7-1,5 см, залежно від способу кріплення підошви (а якщо він не 

встановлений, то на середню величину 1 см). Отриманий результат виражають у штихах, розділивши його на 2/3 і 

округливши до одиниці. 

Аналогічно визначають і номер взуття нової системи, але довжину сліду зменшують двічі: на величину різниці 

між довжиною підошви і довжиною устілки (як у попередньому разі) і величину припуску до довжини устілки 

щодо стопи, тобто на 1-3 см, залежно від фасону взуття. Отриманий результат заокруглюють до 0,5 см. 

Визначаючи розмір взуття у будь-якій системі, важливо завжди пам'ятати, що вихідні величини не є абсолютно 

точними. Отже, і за отриманим результатом розмір взуття може характеризуватись лише орієнтовно [1, 2, 3, 4]. 

Також, як відомо з практики, не всі виробники взуття дотримуються стандартів з виготовлення продукції та 

технічних умов при виробництві, в результаті чого взуття різних виробників, під одним і тим же номерним 

позначенням, може мати різні розмірні характеристики (так зване повномірне та маломірне взуття), що призводить 

до різних остаточних показників. 

Певних ускладнень у вирішенні цього питання додає і той факт, що на сьогоднішній день під впливом моди та 

зміни споживчого попиту асортимент взуття постійно оновлюється. З появою нових видів, конструкцій, матеріалів 

і технологій, випускаються нові фасони та моделі взуття. Останнім часом, на ринку з’являється все більше взуття, 



конструкція підошовної частини якого використовується при виготовленні як чоловічого, так і жіночого взуття, як 

зимового, так і літнього, як чобіт, так і черевиків. Зустрічаються випадки, коли підошовна частина набагато більша 

чи навпаки менша від верху взуття, що значно ускладнює визначення довжини стопи по сліду взуття (рис. 1-8). 

Крім того, умови утворення слідів можуть викликати різні спотворення в слідах, особливо у вдавлених, що 

залишаються при ходьбі. Необхідно зазначити, що на відображення ознак та розмірів взуття в слідах, суттєвий 

вплив мають властивості ґрунтів, які виконують роль слідосприймаючих поверхонь (пластичність, адгезійна 

здатність, усадка та ін.) та умови слідоутворення. В залежності від виду ґрунтів (піщані, супіщані, глинисті, 

суглинні та ін.), їх стану та властивостей в кожному конкретному випадку; часу, який пройшов між моментом 

утворення сліду і копіюванням його на гіпсовий зліпок; погодних умов (температура і вологість повітря, наявність 

та інтенсивність сонячного випромінювання та ін.) об’ємні сліди можуть бути як менше, так і більше розмірів 

взуття. Тому, за відсутності відомостей про властивості ґрунту, оточуюче середовище, умови слідоутворення 

неможливо встановити їх вплив на відображення ознак в сліді, а також з точністю визначити розмір взуття, яким 

залишено слід. 

   

 

   

 



     

Рис. 1-8. Зразки сучасного взуття з нетиповою підошовною частиною 

Таким чином, не дотримання виробниками стандартів при виробництві взуття, відсутність каталогів продукції 

та даних щодо умов слідоутворення і оточуючого середовища, дає сумніви щодо можливості встановлення 

реального розміру взуття, яким залишені сліди на місці події. 

Всі ці фактори призводять до того, що вирішення задачі стосовно визначення розміру взуття за залишеними 

ним слідами, при проведенні трасологічних досліджень, носять досить приблизний характер, а отримана величина 

при розрахунках не має конкретики і означає лише певний діапазон величин. При цьому межі допустимих 

відхилень можуть мати як негативну, так і позитивну величину, що може спричинити введення в оману слідчого 

чи суд та призвести до негативних наслідків при розслідуванні злочинів. 

Отже, способи встановлення розміру взуття, яким залишені сліди на місці події, що були описані раніше в 

криміналістичній літературі, на сьогодні стали недосконалими, тому вирішення такого запитання у теперішній час 

не є доцільним.  
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СТАРЕЧОГО ВІКУ 
 

ORIGINALITY OF STUDY OF SIGNATURES MADE BY ELDERLY AND OLD AGE PERSONS 
 

СВОЕОБРАЗИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
У цій статті розглянуто актуальні питання дослідження підписів, виконаних особами похилого та старечого віку: зроблено 

спробу визначити вікові межі таких понять як «похилий» і «старечий» та досліджено ознаки, характерні для підписів, які 
виконані особами похилого або старечого віку, також, які намагається відтворити виконавець підпису з наслідуванням. 

Ключові слова: підпис, особи похилого і старечого віку, почеркознавче дослідження, письмово-руховий навик. 
 
This article discusses the urgent issue of the study of signatures made by elderly and senile people: first of all, an attempt is made to 

determine the age boundaries of such concepts as “advanced” and “senile”, as well as signs characteristic of signatures made by elderly 
or senile people are given age, and signs that the artist is trying to reproduce the signature with imitation. 

Key words: signature, individuals of an elderly and old-timed, handwritten knowledge, written-navigational. 
 
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы исследования подписей, выполненных лицами пожилого и старческого 

возраста: сделана попытка определить возрастные границы таких понятий как «преклонный» и «старческий» приведены 
признаки, характерные для подписей, выполненных лицами пожилого или старческого возраста, и признаки, которые пытается 
воспроизвести исполнитель подписи с подражанием. 

Ключевые слова: подпись, лица пожилого и старческого возраста, почерковедческое исследование, письменно-
двигательный навык. 

 
Нинішній стан судової почеркознавчої експертизи дозволяє вирішувати широке коло питань ідентифікаційного 

і діагностичного характеру, оскільки значно розширилися межі наукового знання про закономірності письма та 

почерку і про методи їх криміналістичного дослідження. Почерк людини змінюється протягом усього життя, 

піддаючись природним змінам. Істотних змін почерк зазнає у процесі переходу від зрілого до похилого і старечого 

віку. Старіння – природний, закономірний процес зміни організму на фізіологічному, психологічному, соціальному 

рівнях. За останні 50 років процес старіння нації у світовому масштабі розвивається з великою швидкістю. 

Відповідно до вікової класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я, 60-75 років – літній вік, 75-

90 років – це старечий вік, а після 90 – це довгожителі [4]. 

Чималу частину із зареєстрованих злочинів, пов’язаних із шахрайством, займають так звані шахрайства, що 

здійснюються шляхом зловживання довірою, коли під виглядом соціальних працівників, співробітників пенсійного 

фонду та інших різних громадських організацій та державних установ пропонують брати участь в обміні грошових 

коштів, а також інших акціях нагородження та вручення грошових компенсацій. Найчастіше жертвами цього 

злочину стають громадяни похилого та старечого віку. 

У зв’язку з обмеженим колом діяльності пенсіонерів на почеркознавче дослідження потрапляють, як правило, 

певні види документів: нотаріальні (заповіти, договори позики, дарування, договори ренти з довічним утриманням 

та ін.), банківські (видаткові та прибуткові ордери, рахунки із заповідальним розпорядженням), поштові 

документи (повідомлення на грошові перекази, посилки, відомості на виплату пенсій). 

Підписи і записи часто виконуються під впливом різних збиваючих факторів: незвичайна поза, незвичайний 

прилад, незвичайне положення документа, незвичайна підкладка, допомога іншої особи [2, c. 17]. 

Експерт при вивченні коротких записів та підписів, які виконані особами похилого та старечого віку, керується 

традиційною методикою дослідження з урахуванням специфічних ознак, характерних для такого віку. На 

підготовчій стадії експерт знайомиться з усіма матеріалами справи, які надійшли на дослідження. 

Після ознайомлення з питаннями та перевірки наявності вказаних у постанові зразків почерку експерт 

ознайомлюється з обставинами справи та відомостями, які можуть мати значення для подальшого дослідження. 

Необхідно враховувати вид документа з досліджуваним коротким записом або підписом, сумісність його зі 

зразками за часом виконання та характером документа, а також дані, отримані при вивченні матеріалів справи, у 

тому числі, в необхідних випадках і історії хвороби (відомості про вік, можливу позу, захворювання 



передбачуваного виконавця взагалі та в момент нанесення підпису, наявність травм рухового апарату, характер 

лікування, час прийому ліків, їх дія, можливість допомоги сторонньої особи). Відомості про вік та стан здоров’я, 

характер та обсяг письмової практики ідентифікованих осіб необхідні експерту для пояснення окремих змін ознак 

у досліджуваних підписах. 

Експерт повинен мати на увазі, що важливим є факт виконання спірних підписів або коротких записів у 

нормальних умовах. Це означає виконання об’єктів під дією збиваючих факторів, до яких і відносяться вікові 

зміни, або супутні різноманітні патологічні захворювання, які впливають на почерк особи. Ці обставини 

обов’язково повинні враховуватися під час вирішення діагностичних чи ідентифікаційних завдань [3]. 

Вже на підготовчій стадії можна висунути версію про певний збиваючий фактор. На це експерта наштовхують 

ознаки, виявлені ним у процесі попереднього дослідження, а саме: порушення координації першої 

групи (звивистість, кутастість та злами при виконанні згинальних рухів, середній або сильний натиск, 

лівоокружний напрямок при виконанні дугоподібних елементів тощо). 

На стадії детального дослідження експерт переходить до вивчення загальних та окремих ознак. Залежно від 

об’єкта дослідження складаються таблиці розробки ознак. 

Але крім виявлення класичних ознак почерку, необхідно вивчення специфічних ознак, що знизить ймовірність 

експертної помилки для формування висновку. 

При дослідженні підписів осіб похилого віку експерту необхідно відмежувати зміни ознак, що настали в них з 

часом, від тих, що мають місце при автопідробці, наслідуванні або виконанні підписів у незвичайних умовах. 

Так, у підписах, виконаних з наслідуванням або викривленням власних ознак, як і в підписах осіб похилого 

віку, темп рухів сповільнюється. Але в останньому випадку спостерігаються ознаки природного, а не штучного 

уповільнення – рівномірна та однотипна уповільненість у всіх елементах та штрихах підпису. У підписах осіб 

похилого віку за певної зміни транскрипції спостерігаються підмальовки, викривленість [1]. 

Для формування версії про можливе виконання підпису особою похилого або старечого віку, інформативними є 

такі діагностичні ознаки: порушення координації першої групи у вигляді зламів штрихів (як правило, в овальних 

елементах, у місцях зміни напряму рухів, в елементах, виконаних розгинальними та рухами, що призводять); іноді 

у вигляді звивистості та тремтіння, зниження координації другої групи у вигляді значної невідповідності розміру, 

розгону, нахилу; наявність повторюваних штрихів, домалювань, дописок; наявність рефлекторних штрихів у 

заключних частинах літер при значному порушенні координації рухів як результат важкого перенесення приладу 

до місця початку наступної літери; відсутність зв’язності або невідповідність ступеня зв’язності та темпу 

виконання підпису; повторення одних і тих самих букв або їх пропуск; нестійкість напряму лінії та форми письма. 

При оцінці результатів порівняльного дослідження необхідно мати на увазі, що у разі відсутності у 

розпорядженні експерта зразків, близьких за часом до моменту виконання досліджуваного підпису (при 

позитивному ідентифікаційному висновку) експерт може спостерігати відмінності не лише в окремих ознаках, а й 

у конструктивній складності літер. Це пов’язано з тим, що руйнація навички письма призводить до втрати 

різноманітності рухів, а в почерку виконавця залишається обмежена кількість найпростіших (для нього) та стійких 

звичних рухів, які згодом витісняють конструкції, характерні для того, хто пише, в молодшому віці. 

На основі аналізу виявлених класичних та специфічних ознак, експерт приходить до висновку у категоричній 

або ймовірній формі, після чого складає висновок та ілюстративну таблицю, де позначає діагностичні та (або) 

ідентифікаційні ознаки. 

Найбільше ідентифікаційне значення при категоричному позитивному вирішенні питання про справжність 

підписів осіб похилого та старечого віку має інформація про збіжність загальних ознак (транскрипції, темпу, 



розміру, нахилу, розгону та зв’язності) та наступних окремих ознак (протяжність рухів, розміщення точок початку 

та закінчення рухів). 

Певні труднощі можуть виникнути і в оцінці цих ознак, оскільки не завжди вдається простежити стійкість 

виконання літер та елементів, темп письма і виділити достатньо ідентифікаційних ознак. 

З метою дослідження підписів осіб похилого та старечого віку було розроблено спеціальну методику 

криміналістичного дослідження таких підписів. Ця методика базується на результатах узагальнення теоретичних 

та експериментальних даних про закономірності зміни підписів, пов’язаних з фізіологічними і патологічними 

процесами, що відбуваються в організмі людини у зв’язку з його старінням. Розроблена в якісно-описовому 

форматі методика містить докладний опис діагностичних ознак і механізму їх проявів, можливостей їх 

диференціації від прояву ознак під час імітації та наслідування підписів літніх осіб і осіб старечого віку. 

Встановлення виконавця підпису, виконаного з наслідуванням, – одне з найскладніших завдань під час 

дослідження підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку. Це зумовлено тим, що особа, яка 

виконує такий підпис, намагається відтворити не просто ознаки підпису іншої особи, а саме особи похилого чи 

старечого віку, деавтоматизуючи таким чином власний почерк і даючи установку на зниження виробленості та 

координації рухів. При цьому відбувається значне викривлення та зміна загальних і окремих ознак почерку 

виконавця. Загалом виконання підпису залежить від таких чинників: виду наслідування: «на око», «по пам’яті», 

«після попереднього тренування»; ступеня подібності почерку особи, який наслідують, та почерку наслідувача; 

обсягу почеркового матеріалу підпису, що виконують з наслідуванням. Складність дослідження таких підписів 

пов’язана з тим, що обсяг почеркового матеріалу зменшується до кількості ознак, виконаних незміненим почерком 

виконавця. Крім того, слід приділити увагу ознакам, що притаманні особам похилого та старечого віку за умов 

природного фізіологічного старіння і старіння, що супроводжується патологією рухових функцій, які намагається 

відтворити виконавець неавтентичного підпису, серед яких: порушення координації рухів 1-ї групи у вигляді 

зламів штрихів, іноді у вигляді звивистості і тремтіння; зниження координації рухів 2-ї групи; нахил: нестійкий або 

відсутній; нестійкість рухів під час виконання початкових елементів штрихів; наявність зайвих повторюваних 

штрихів внаслідок утрудненого рухового рефлексу на початку письма, а також поправок, домальовування; 

наявність рефлекторних штрихів у заключних частинах букв у разі значного порушення координації рухів як 

результат утрудненого перенесення писального приладу до місця початку наступної букви; відсутність зв’язності 

або невідповідність ступеня зв’язності темпу виконання підпису; повторення тих самих букв або їх пропуск; 

сильний недиференційований натиск; слабкий недиференційований натиск; нестійкість форми основи та напрямку 

лінії підпису. 

Найбільших змін зазнають такі окремі ознаки: будова за ступенем складності рухів (під час виконання 

буквених, безбуквених штрихів і розчерків вона спрощується за рахунок втрати частин та елементів штрихів); 

форма рухів (основні ознаки проявляються при викривленні прямолінійних і дугових рухів у кутасті та ламані, 

особливо при виконанні основних, овальних, з’єднувальних і надрядкових елементів великих і малих літер); 

протяжність рухів при виконанні рядкових, надрядкових та підрядкових елементів великих і малих літер, а також 

розчерків і додаткових елементів (спостерігається їх збільшення або зменшення); розміщення точок початку рухів 

та відносне розміщення елементів підпису (їх локалізація має суттєве ідентифікаційне значення). Зазначені ознаки 

варіюються залежно від ступеня виробленості почерку виконавця підпису. Виявлення класичних ознак та ознак, 

які мають специфічний характер, дозволяє певною мірою встановити факт виконання підписів від імені осіб 

похилого та старечого віку. 

Приклад. До Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 

України від слідчого прокуратури Дніпропетровської області надійшла постанова про призначення судової 



почеркознавчої експертизи. З обставин справи встановлено, що 15-26.10.2018 помічник директора фірми, 

перебуваючи в офісі, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману В. 1935 р. н., під приводом надання 

юридичної допомоги її онуку Р. заволодів коштами в сумі 5500 грн., які належали В. Допитаний підозрюваний 

пояснив, що жодних шахрайських дій стосовно В. не вчиняв і діяв виключно в межах укладеного між ними 

договору. Гроші отримав згідно з розрахунком, що є додатком до цього договору. Водночас допитана як потерпіла 

В. пояснила, що жодних договорів не укладала і ні в яких документах не розписувалася. Для порівняння було 

надано такі зразки: експериментальні зразки підпису В. у кількістю 100 підписів, виконані на 5-ти аркушах паперу 

формату А-4; вільні зразки підпису В. у відомостях отримання нею пенсії за період із січня 2017 року по 

грудень 2018 року на 15-ти аркушах. І. відмовився надати порівняльні зразки для проведення почеркознавчої 

експертизи. Потрібно було дослідити підписи, виконані в наданих документах, і зразки підпису В. За результатами 

дослідження встановлено розбіжності підписів за загальними та окремими ознаками, які у своїй сукупності є 

достатніми для категоричного висновку про те, що підписи від імені В. в досліджуваних документах виконано не 

В., а іншою особою. Крім того, було встановлено збіги за загальними та окремими ознаками, сукупність і ступінь 

прояву яких пояснювалася виконанням підпису з наслідуванням підпису особи старечого віку. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що розроблена понад 30 років тому методика криміналістичного дослідження 

підписів, виконаних від імені осіб похилого та старечого віку, докладно викладена у методичному посібнику для 

експертів В. В. Липовським, до теперішнього часу залишається дієвою й актуальною, хоча і потребує урахування 

сучасних тенденцій фізіологічного та психологічного розвитку людини, зокрема, активного соціального статусу 

осіб похилого віку та «омолодження» деяких видів хвороб. 
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ПРОБЛЕМИ ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ВІДБИТКІВ ШТАМПІВ 
ДАТЕРІВ ТА ШТАМПІВ НУМЕРАТОРІВ: ШЛЯХИ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
PROBLEMS THAT ARISE DURING IDENTIFICATION INVESTIGATION OF IMPRESSIONS OF DATE 

STAMPS AND STAMPS OF NUMBERERS: WAYS AND POSSIBILITIES OF THEIR SOURCES 
 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОМ ИССЛЕДОВАНИИ ОТТИСКОВ 
ШТАМПОВ ДАТЕРОВ И ШТАМПОВ НОМЕРАТОРОВ: ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
У статті розкрито загальні та особливі ознаки відбитків штампів датерів та нумераторів, а також визначено основні 

проблеми, які виникають при ідентифікаційному дослідженні відбитків штампів датерів та штампів нумераторів. 
Ключові слова: технічна експертиза документів, штамп датер, дослідження. 
The article reveals the general and special features of fingerprints of daters and numerators, as well as identifies the main problems 

that arise in the identification study of fingerprints of daters and numerators. 
Key words: technical examination of documents, stamp dater, exploration. 



В статье раскрыты общие и особые признаки оттисков штампов датеров и нумераторов, а также определены основные 
проблемы, возникающие при идентификационном исследовании оттисков штампов датеров и нумераторов. 

Ключевые слова: техническая экспертиза документов, штамп датер, исследование. 
 
Кількість штемпельної продукції в Україні зростає кожного року. Це пов’язано з бажанням збільшити рівень 

зручності та швидкість оформлення великої кількості документів, оптимізацію документообігу на будь якому 

підприємстві. Штамп датер з вільним полем це інструмент, який використовується для нанесення дат на численних 

однотипних документах. Штампи датери використовуються бухгалтерами, секретарями, співробітниками кадрів, 

співробітниками митниці та іншими підрозділами, які пов’язані з великою кількістю паперів. 

Штампи датери відрізняються від інших штампів самостійною зміною дати. У середині такого пристрою 

розмішено колісний механізм за допомогою якого можливо легко змінювати число, місяць та рік, данні можуть 

бути як у цифровій транскрипції так і літерній або змішаній (літери та цифри). А також штампи датери можуть 

мати додаткову інформацію з бухгалтерськими термінами, назвами підприємств, будь якими реквізитами, та 

адресою і логотипами компанії. 

Також датери бувають автоматичні та ручні. Перший варіант автоматично змінює дату (номер) при кожному 

натиску. Ручні потребують внесення змін примусово. Ще у залежності від оснастки бувають датери металеві та 

пластикові.  

В наш час, дуже часто надходять на дослідження відбитки штампів датерів та нумераторів нанесених на 

різноманітні документи. Надані відбитки штампів датерів часто мають нескладні написи та просту комбінацію 

цифр, виконані примітивними шрифтами, які не мають тонких елементів та засічек, а малюнки та емблеми 

зустрічаються вкрай рідко.  

Також ситуація ускладнюється тим, що при сучасних методах та матеріалах, які використовуються при 

виготовлені штампів датерів та нумераторів, вони дозволяють відтворювати зображення з високою точністю та 

виготовляти за одним зображенням (негативом) багато майже однакових штампів, які нічим не відрізняються один 

від одного. У процесі експлуатації штампів датерів та нумераторів зміни у різних штампів виготовлених з одного 

негатива проходить по різному, що надає даним штампам індивідуальність. Штампи датери та нумератори, які 

мають більшу кількість тонких елементів штрихів пошкоджуються скоріше та мають більше ознак експлуатації. 

Завдання технічної експертизи документів при дослідженні відбитків штампів датерів та нумераторів:  

1. Встановлення способу нанесення відбитку штампу датеру та нумератору. 

2. Ідентифікація штампу датеру та нумератору за їх відбитками. 

3. Встановлення часу нанесення відбитку штампу датеру та нумератору. 

Для проведення дослідження необхідно розібратися у конструкції сучасних штампів датерів та нумераторів, які 

частіше за все складаються з корпусу різних форм й механізму кліше штампу, та мають барабан на якому 

розташовані вертикальні стрічки з гуми. На барабані є шестерні (кількість яких відповідає кількості гумових 

стрічок) за допомогою яких пересуваються стрічки, а також полімерне (гумове) фіксоване кліше. 

Сучасні штампи датери і нумератори поділяються: 

– за загальним виглядом: штампи датери та нумератори з вільним полем, яке після нанесення відбитка може 

бути заповнене рукописним текстом, або іншим відбитком (наприклад був нанесений штамп з будь якими 

реквізитами організації, а на вільне поле наноситься дата або номер вже іншим датером-нумератором ) та без 

вільного поля; 

– за способом зміни тексту штампів і нумераторів: стрічкові (зображення 1, 2) або само набірні 

(зображення 3, 4, 5). 



 

Рис. 1, 2 

 

 

Рис. 3, 4 

  

Рис. 5 

Процес ототожнення штампів датерів та нумераторів за відбитками ґрунтується на загальних принципах 

криміналістичної ідентифікації і складається з основних стадій: попереднє, роздільне дослідження об’єктів їх 

порівняльне дослідження та оцінка виявлених ознак. 

При дослідженні відбитків штампів датерів та нумераторів в документах та їх експериментальних та вільних 

зразків, застосовуючи вимірювальний, візуальний, мікроскопічний та фотографічний методи (з використанням лінійки, 

окуляр-мікрометру або інших вимірювальних приладів, при різних режимах освітлення та збільшення, лупи або 

мікроскопу, фотоапаратів, скануючих приладів тощо), експерт вивчає: 

Загальні ознаки: 

– розміри, форму, зміст, відбитків і їх окремих фрагментів; 

– взаємне розташування фрагментів; 

– відстань між буквами і словами; 

– особливості розташування окремих елементів знаків і малюнків; 

– структуру і рельєф штрихів. 

Особливі (окремі) ознаки: 



– особливості розміщення окремих деталей тексту, малюнку; 

– наявність сторонніх елементів на пробільних ділянках; 

– дефекти в окремих елементах відбитка. 

Для подальшого вивчення питання про особливості які виникають при ідентифікаційному дослідженні 

відбитків штампів датерів та нумераторів, експертом у якості експерименту був застосований штамп 

датер (нумератор) «COLOR mini-folio S126» шестирозрядний, який складається з полімерного корпусу. До 

центральної частини корпусу кріпиться полімерна основа з механізмом кліше штампу, яка має шість вертикальних 

стрічок з гуми розташованих на барабані, та шість шестерень за допомогою яких пересуваються стрічки. На 

стрічках у дзеркальному відображенні містяться цифри від 0 до 9 та знак «–», які вручну (механічно) 

провертаються за допомогою шестерень (зображення 6,7). 

   

Рис. 6, 7 

За допомогою цього штампу були отримані експериментальні зразки відбитків. Під час цього було встановлено, 

що у конструкції наданого штампа датера гумові стрічки не мають чіткої фіксації, шестерні не мають виразного 

шагу при оберті, тому при відображені у отриманих експериментальних відбитках цифри можуть бути на різній 

відстані та висоті одна відносно іншої. 

 

Рис. 8 

Таким чином, при оцінюванні отриманих результатів проведеного експерименту було встановлено, що загальні 

ознаки як: взаємне розташування фрагментів; відстань між буквами і словами; особливості розташування окремих 

елементів знаків і малюнків, та така особлива (окрема) ознака, як розміщення окремих деталей тексту, малюнку, можуть 

змінюватися при нанесені відбитків одним і тим же кліше, тому при проведені дослідження штампів датерів та 

нумераторів треба враховувати цю інформацію. А також під час дослідження відбитків самонабірних штампів 

треба брати до уваги, що у комплект входить декілька наборів літер, які можливо змінювати та пересувати з міста 

на місто. 

Перелік посилань 
 

1. Воробей О. В., Кофанов А. О. Техніко-криміналістичне дослідження документів: навчальний посібник. 
Київ: Нац. акад. внут. справ, 2011. 312 с. 

2. Информационное пособие по современным способам изготовления печатей и штампов. Киев, 2003. 
3. Балашов Н. М., Парфенов А. П. Криминалистична техника. Москва: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2002. 
4. Павленко С. Д. Криминалистическое исследование оттисков печатних форм. Киев: КНИИСЭ, 1990. 
5. Воробей О. В., Мельников І. М., Волошин О. Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч.-метод. посібник. 

Київ: Центр учб. літ., 2008. 304 с. 



6. Павленко С. Д., Золотарь Н. С. Криминалистическое исследование документов, изготовленых полиграфическим 
способом. Киев, 1987. 
 
УДК 343.98:657.6 

Згуровська Світлана Євгенівна 
 

заступник завідувача Тернопільського відділення 
 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України 

 
ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ У 

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 
 

PROBLEMS OF ESTABLISHING AND DOCUMENTING THE AMOUNT OF DAMAGES IN FORENSIC 
ECONOMIC EXPERTISE 

 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА В 

СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

В межах компетенції експертів-економістів є документальне підтвердження розрахунку суми завданої матеріальної 
шкоди (збитків), визначеної контролюючими органами безпосередньо підприємством, досудовим розслідуванням. 

Ключові слова: сума збитків, судовий експерт, судово експертна діяльність. 
 
Within the limits of competense of experts-economists there is documentary confirmation of calculation of sum of the inflicted 

material harm (losses) certain supervisory organs within directly by an enterprise, pre-trial investigation. 
Key words: amount of losses, judicial expert, judicial expert activity. 
 
В пределах компетенции экспертов-экономистов есть документальное подтверждение расчета суммы нанесенного 

материального ущерба, определенного контролирующими органами непосредственно предприятием, досудебным 
расследованием. 

Ключевые слова: сумма ущерба, судебный эксперт, судебная экспертная деятельность. 
 
Становлення та формування правової держави в сучасних умовах відбувається в умовах поширення злочинів 

проти власності та проблема належного судово-експертного забезпечення розкриття та розслідування таких 

злочинів є доволі актуальною та вимагає справедливого захисту інтересів громадян та юридичних осіб. 

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу», судово-експертна діяльність здійснюється на 

принципах законності, незалежності, об’єктивності та повноти дослідження [3], а отже, будь-яка інформація, яку 

наводить судовий експерт у своєму висновку, має бути ретельно виваженою та надійною. 

Одним із найактуальніших питань, які виникають у процесі господарювання суб’єктів підприємницької 

діяльності є питання визначення суми збитків, виникнення яких встановлюються судово-слідчими органами в 

результаті неправомірних дій посадових осіб суб’єктів господарювання. 

В рамках кримінального провадження, яке розслідується проти власності судово-слідчі органи звертаються до 

експерта для проведення експертизи щодо «…визначення розміру матеріальних 

збитків» (ст. 242 КПК України) [1]. 

Встановлення розміру збитків для справ, порушених проти власності є однією з основних ознак при визначенні 

еквіваленту порушеного права власності та сприятиме захисту інтересів усіх учасників судового процесу. 

Вирішення експертами цього завдання ускладнюється тим, що в умовах економічної ситуації, яка склалася в 

Україні та для якої характерними є постійна інфляція та нестабільність курсу валют, ціни на всі товарно-

матеріальні цінності (далі – ТМЦ) швидко змінюються, а це може впливати на вартість та обсяг права власності. 

Судово-економічні експертизи проводяться для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних у зв’язку з 

учиненням кримінального правопорушення і є одним з елементів предмета доказування. 

Судово-економічна експертиза досліджує виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств з різною 

формою власності, визначає суму збитків, обґрунтовує за рахунок чого склалася сума збитків, що є об’єктом 



розслідування правоохоронних органів. 

Під матеріальною шкодою слід розуміти зменшення майнових чи немайнових благ, що охороняються законом 

та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовому вимірнику. 

Наявність шкоди характеризується зафіксованим документально зменшенням будь-якого майна, що 

відбувається внаслідок знищення, пошкодження, псування, незаконного витрачання, незаконного призупинення 

діяльності, результатом чого є недоотримання доходу, невиконання обов’язків, виплата неустойок по договорах 

тощо. 

Поняття шкоди вміщує у собі поняття збитків та упущеної вигоди. Збитки – це втрати, яких особа зазнала зі 

знищенням або пошкодженням речей та витрати, які особа зробила або повинна зробити для відновлення свого 

порушеного права. 

Втрачена (упущена) вигода – доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право 

не було порушене (ст. 22 Цивільного кодексу України) [2]. 

Як відомо, поняття збитків в економічній та юридичній літературі визначається по-різному. 

У бухгалтерському обліку поняття збитків встановлюється Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 № 73. Збитком є перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання 

якого були здійснені ці витрати [4]. 

При проведенні дослідження з питань, що потребують встановлення розміру заподіяної шкоди, експерт-

економіст повинен визначати лише економічну сторону шкоди, тобто розмір втрат, нанесених потерпілій особі, 

незалежно від підстав їх виникнення. 

Питання юридичного характеру, не може вирішуватися у ході судово-економічної експертизи. Вирішення 

такого питання є компетенцією слідчого або суду. 

Спеціальні знання експертів-економістів використовуються судом і слідством для документального 

підтвердження фактів невиконання або неналежного виконання певною особою закону або договору. 

Для встановлення причинного зв’язку покладено доведеність протиправності поведінки особи, що порушила 

вимоги закону або договору, у компетенцію експертів-економістів не входить вирішення питань, пов’язаних із 

встановленням причинного зв’язку між протиправною поведінкою і шкодою, що виникла у потерпілого. 

Економічне розуміння збитків – це зменшення майна, то юридичне розуміння збитків – це зменшення майна в 

результаті протиправного порушення права. 

 Експерти-економісти у межах своєї компетенції проводять дослідження та надають висновки тільки на підставі 

документів, що підтверджують господарські операції, відповідно до вимог чинного законодавства, яким 

регулюється документування та відображення в обліку та звітності тих чи інших операцій, зокрема і з 

оподаткування. 

Сучасна методична база експертології передбачає розробку нових методів, методик, які дають можливість у 

проведенні комплексних експертиз, зокрема: 

– проведення експертиз з питань документального обґрунтування використання бюджетних коштів на об’єктах 

бюджетної сфери (ремонти шкіл, дитячих садочків, автомобільних доріг тощо), які пов’язані з використанням 

висновків інших видів експертиз (будівельно-технічних), за результатами проведення яких встановлено завищені 

об’єми та вартість виконаних будівельно-ремонтних робіт ; виконання договірних зобов’язань бюджетними 

установами по оплаті за виконані роботи підрядниками зумовлює встановлення досудовими розслідуваннями 

виникнення збитків та документального підтвердження експертами економістами їх розміру, пов’язаних з 



документальним підтвердженням оплати вартості завищення виконаних робіт за рахунок коштів державного та 

місцевого бюджетів; 

– одним із нових напрямків у проведенні судово-економічних експертиз з урахуванням висновків будівельно-

технічної експертизи є визначення суми збитків шляхом завищення розміру маси прибутку, вказаного у договірній 

ціні будівництва відповідно до п. 6.3.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, п. 6.3.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 при виконанні 

будівельних робіт на об’єктах бюджетної сфери; 

– заслуговує на увагу і проведення комплексних експертиз судових земельно-технічних та економічних 

експертиз з питань визначення сум збитків внаслідок самовільного захоплення земельних ділянок ; при цьому суми 

збитків визначаються з використанням даних про самовільно захоплені площі земельних ділянок, отримані в 

результаті проведення земельно-технічних експертиз та Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 963; 

– як один із напрямків у проведенні судово-економічних експертиз по обґрунтуванню суми завданої 

матеріальної шкоди (збитків) необхідно зазначити проведення судово-економічної експертизи з питання 

підтвердження розміру збитків від втрати майна, яке є об’єктом державної власності, (частка держави більше ніж 

25 %), яке не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу 

господарських організацій та щодо такого майна не можуть вчинятися дії, внаслідок яких воно може бути 

відчужене; у разі встановлення судово-слідчими органами відчуження такого майна, сума такого відчуження і буде 

складати суму збитків; 

– відшкодуванню збитків підлягають не тільки реальні збитки потерпілої особи, але і неодержані доходи, що 

одержала б така особа, якби її право не було порушено (упущена вигода); недоодержання доходу може статися 

внаслідок зменшення обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зміни асортименту продукції, що виготовляється, 

зниження якості виробленої продукції, самовільного захоплення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, на яких відповідно до господарської діяльності вирощується сільськогосподарська продукція, яка 

підлягає реалізації; упущена вигода – це оцінювальна величина втрат у прирості доходу потерпілої сторони, яка 

базується на доказах, які підтверджують реальну можливість отримання потерпілою стороною економічних вигод, 

якби йому не було заподіяно шкоди діями або бездіяльністю винної сторони. Встановлення факту упущеної вигоди 

та її оцінки потребує здійснення певної послідовності дій від моменту, коли постраждала сторона зрозуміла, що її 

права були порушені, до моменту стягнення завданої шкоди. Оцінка збитків, які було завдані державі внаслідок 

певних дій або бездіяльності, є однією із проблем. 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. Тобто при 

оцінці упущеної вигоди важливим є необхідність доведення факту упущеної вигоди та її зв’язку із вчиненим 

правопорушенням. Для оцінки суми упущеної вигоди може бути застосований один із трьох підходів: прямий, 

оцінювальний або змішаний, вибір якого залежить від специфіки об’єкту дослідження. 

Сучасний етап розвитку різноманітних галузей сьогодення дають можливість науково-дослідним установам 

судових експертиз Міністерства юстиції України здійснювати наукові розробки та створювати новітні методики 

дослідження об’єктів дослідження, сприяють удосконаленню науково-методичної бази судової експертизи. 
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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 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 йдеться у приказці: «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 потерпілого. Все це може додатково обтяжуватися девіантною складовою поведінки 

потерпілого, зумовленою соціально-економічними факторами ризику – безробіттям, низьким рівнем життя, 

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 «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 нашу 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, ми вважаємо, 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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Метою даної публікації стало висвітлення можливостей експертного дослідження робочої гальмівної системи 

легкових транспортних засобів, які обладнані активною системою екстреного гальмування. 

Гальмівний асистент (англ. Brake Assist System, BAS, англ. Brake Assist, BA; у розмовній мові –

 «догальмовувач») – автомобільна електронна система активної безпеки, яка на основі аналізу швидкості 

прикладання водієм зусилля до педалі гальм створює додаткове гальмівне зусилля [1]. У випадку, якщо до педалі 

гальма докладено різкий вплив – це призводить до спрацьовування гальмівного асистента, який розвиває 

максимально можливе зусилля, незалежно від реакції людини. Спрацювання даної системи сприймається водієм, 

як «провал» педалі гальм. Застосування системи обумовлено результатами дослідження, проведених однією з 

німецьких автомобільних компаній, в ході якого виявилося, що в критичній ситуації водій дуже часто натискає на 

педаль гальм різко, але недостатньо сильно. 

Гальмівний асистент вперше з’явився на споживчому ринку у 1994 році на Audi A6 C4 під назвою «Brake 

assist». Слідом за Audi власні розробки запропонували такі компанії, як Volkswagen, Mercedes, Acura, Infiniti, 

BMW, Citroen, Rolls-Royce, Land Rover та Volvo. 

Поява такої системи стала можливою лише після запровадження ABS, оскільки гальмівний асистент завжди 

збільшує гальмівну силу до максимальної, в умовах недостатнього зчеплення з дорогою можливе блокування 

коліс, яке ABS не допускає. 



При виявленні потреби екстреного гальмування враховуються: 

– поточна швидкість автомобіля; 

– швидкість натискання на педаль гальма; 

– сила (глибина) натискання педалі гальма; 

– відстань до перешкоди попереду тощо. 

Гальмівний асистент за тими чи іншими ознаками (сигналами) виявляє екстрене гальмування, доводить тиск в 

гальмівній системі до максимуму і утримує його таким до повної зупинки автомобіля. Система може бути 

реалізованою за допомогою електронних компонентів з використанням вакуумного підсилювача гальм і/або 

гідравлічних пристроїв гальмівної системи. Система [2] є сукупністю взаємопов’язаних функціонально елементів 

електронної системи та робочої гальмівної системи, які взаємодіють у небезпечних або аварійних ситуаціях. 

Система автоматичного екстреного гальмування або система попередження зіткнень (англ. collision avoidance 

system, англ. advanced emergency braking system, AEBS, англ. autonomous emergency braking, AEB) за допомогою 

радара (лідара) і відеокамери виявляє автомобіль, що рухається (перебуває) попереду. У разі ймовірної 

аварії (інтенсивного скорочення відстані між автомобілями) система реалізує часткове або максимальне гальмівне 

зусилля, сповільнює та / або зупиняє автомобіль. Навіть якщо зіткнення відбулося, наслідки його для обох 

автомобілів будуть значно меншими. 

На підставі порівняння сигналів датчиків з контрольними параметрами блок керування встановлює настання 

аварійної ситуації і активізує необхідні виконавчі пристрої елементів системи пасивної безпеки. Активізація 

виконавчих пристроїв проводиться у певному поєднанні відповідно до закладеного у блок керування програмного 

забезпечення, який на основі аналізу інформації, що надходить від датчиків здатен розпізнавати фронтальний, 

фронтально-діагональний, боковий удари та удар ззаду і активувати відповідні елементи системи пасивної безпеки. 

Наприклад згідно технічних характеристик зазначених у настанові з експлуатації автомобіля «Lexus LX 

450» [3], він обладнаний системою перед-аварійної безпеки Pre-Crash Safety system (PCS), яка використовує 

радарний датчик і камеру-датчик для виявлення транспортних засобів, які знаходяться перед автомобілем. Якщо 

системою виявлена висока ймовірність фронтального зіткнення з іншим автомобілем, система перед-аварійної 

безпеки подає попереджувальний сигнал, щоб водій міг вжити необхідних заходів, і гальмування посилюється, 

допомагаючи водієві уникнути зіткнення. Якщо системою виявлена вкрай висока ймовірність фронтального 

зіткнення, гальма включаються автоматично для попередження зіткнення або для зниження впливу зіткнення. 

Якщо системою виявлена велика вірогідність фронтального зіткнення, система збільшує гальмове зусилля в 

порівнянні з силою натискання педалі гальм водієм. 

В експертній практиці все частіше предметом дослідження стають транспортні засоби, які обладнані сучасними 

системами екстреного гальмування. Так, в ході експертного дослідження робочої гальмівної системи автомобілів 

«Lexus», «Mersedes», «Peugeot» було встановлено, що після дорожньо-транспортної пригоди всі їх колеса були 

загальмовані, тобто їх гальмівні механізми були приведені в дію. Розгальмовування коліс в умовах місця 

проведення огляду без застосування спеціального обладнання не надається можливим, тому в даній публікації 

йдеться про можливість надання висновку, щодо працездатності робочої гальмівної системи за основним 

діагностичним параметром цієї системи. 

Тобто, за умови, якщо в ході експертного дослідження робочої гальмівної системи транспортного засобу було 

встановлено, що гальмівні механізми перебувають у стані, в якому гальмівні накладки притиснуті до поверхні 

гальмівних дисків, що унеможливлює провертання коліс, то це свідчить про опосередкований прояв технічного 

стану системи, а саме, що система виконала свої основні функції – заблокувала колеса в аварійній ситуації. В таких 



випадках про працездатність системи свідчить безпосереднє спрацювання колісних гальмівних механізмів, 

спрацьовування яких можливе лише за умови працездатності робочої гальмівної системи в цілому. 
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ABOUT A PERSON WHO HAS REACHED THE POINT OF NO RETURN (STARTED TO EMBODY A 
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О ЛИЦЕ, ДОСТИГШЕМ ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА (ПРИСТУПИВШЕМУ К ВОПЛОЩЕНИЮ 
ПРЕСТУПНОГО НАМЕРЕНИЯ) В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 
Проаналізовано окремі питання феномену точки неповернення з метою удосконалення криміналістичних методів і засобів 

запобігання злочинам. Мова йде про запобігання злочинам, припинення злочинної діяльності на початковому етапі, коли 
злочинець тільки замишляє, планує (вчинення певного діяння (тобто на стадії, коли його діяльність ще не є кримінально 
караною). 

Ключові слова: критична межа, критична точка, остання точка, остаточна крапка, поворотна точка, Рубікон, точка 
неповернення, точка повороту, фінальна точка. 

 
Analyzed certain issues of the phenomenon of the point of no return in order to improve forensic methods and means of preventing 

crimes. We are talking about the prevention of crimes, the termination of criminal activity at the initial stage, when the offender is only 
plotting, planning (committing a certain act (i.e. at the stage when his activity is not yet criminalized). 

Key words: critical boundary, critical point, last point, final point, turning point, Rubicon, the point of no return, turning point, final 
point. 

 
Проанализированы отдельные вопросы феномена точки невозврата с целью усовершенствования криминалистических 

методов и средств предупреждения преступлений. Речь идет о предотвращении преступлений, прекращении преступной 
деятельности на начальном этапе, когда преступник только замышляет, планирует (совершение определенного деяния (т.е. на 
стадии, когда его деятельность еще не является уголовно наказуемой). 

Ключевые слова: критическая граница, критическая точка, последняя точка, окончательная точка, поворотная точка, 
Рубикон, точка невозврата, точка поворота, финальная точка. 

 
Виходячи з розуміння криміналістичних закономірностей, тобто відповідності утворення інформації 

об’єктивним законам руху та відображення матерії, можливість передбачити появу джерел інформації та 

цілеспрямовано використовувати їх у, а саме: закономірності про нестандартну поведінку – наприклад, 

настороженість, дратівливість, потайливість тощо. Така поведінка може спричинюватись багатьма факторами, 

тому має лише орієнтовне значення для розслідування і її слід аналізувати окремо в кожному конкретному 

випадку. Так ми аналізуємо механізм злочину та діяльність злочинця, прогнозуємо його поведінку та отримуємо 

реальну можливість попередити не тільки вчинення злочинів взагалі, а й можливість уникнути цього конкретного 

злочину. 



Предметом нашого дослідження є людська поведінка. Задачами є: вловити та виявити відмінності і нюанси, які 

відрізняються від «неозброєного» погляду. Виходячи з принципу, що поведінка, вибір способу дії чи бездіяльності, 

відношення до обставин тощо, відображає особу злочинця. 

Робота з особистою стороною злочинів, передбачає уміння проникнути не тільки в свідомість злочинця, але й у 

мозок жертви / потерпілого. Це прийом – зрозуміти динаміку злочину, те, що відомо. Знання «портрету жертви», її 

можливі реакції, дає змогу зрозуміти можливі мотиви злочинця. Особливість поведінки злочинця і називають 

«почерком злочинця». З цього необхідно починати заповнення пробілів під час аналізу «портрету злочинця» в 

умовах браку початкової інформації. 

За статистикою і спостереженнями, найчастіше злочинцями не народжуються, а стають. При належній 

передбачливості і своєчасному втручанні, більшість людей можна «зупинити» або нейтралізувати їх поки не 

вчинено злочинних дій. 

До цікавих висновків, в своїх дослідженнях, приходить керівник аналітичного (допоміжного слідчого) відділу 

ФБР в Америці, Джон Дуглас. Він з’ясовує: «Звідки нам це відомо? Що змушує нас думати, ніби ми розуміємо, 

чому вбивця вчинив так чи інакше, і що тепер ми можемо передбачити його подальшу поведінку, не знаючи його 

самого? Причина, по якій ми вважаємо, ніби нам відомо, що відбувається в душі вбивці, ґвалтівника, палія або 

терориста, криється в тому, що ми першими отримуємо відомості з рук справжніх експертів – самих 

злочинців» [1, с. 24]. 

Правоохоронець повинен вміти та володіти механізмами та техніками проникати під маску особи злочинця; 

вникати в методи злочинців; на підставі не тільки академічних знань, а з досвіду та аналізу попередніх випадків. 

Єдине, про що не варто питати, в учасників розслідування (слідчих, оперативників тощо), це будь-яка 

інформація про підозрюваних. З метою об’єктивності «криміналістичний портрет» повинен ґрунтуватися включно 

на наданих доказах. 

За свідченням фахівців, що вивчають мотивацію злочинців: у більшості випадків весь попередній вплив різних 

чинників на особу виливається в один ключовий елемент: здатність вчинити злочин. 

Будь-яка діяльність людини – зумовлена психічними якостями людини, рівнем розумових знань та емоційно-

вольовому розвитку. Людина обирає та удосконалює прийоми і способи виконання дій, найвірогідніші до її 

темпераменту, мотивів та психологічного стану. Проте, темперамент шліфує психічні прояви людини: впливає на 

темп рухів, мовлення; прояву мислення, емоцій; обумовлює процеси психічної діяльності тощо. Але від нього не 

залежать інтереси і моральні принципи особистості [2, с. 24-25]. 

Виникнення і розвиток емоцій обумовлений впливом таких факторів: способу життя індивідуума; особливостей 

його діяльності; рівня інтелектуального розвитку; характеру виховання; здатності переживати різні емоції. Прояв 

емоцій у людини виявляється в різних емоційних станах. Причому в процесі діяльності одні з них підвищують 

його життєдіяльність (стенічні), інші, навпаки, знижують її (астенічні). Емоційні стани (радість, страх, гнів, сум та 

ін.) зовнішньо проявляються у міміці, пантоміміці, зміні дихання тощо. 

Емоційні стани відображають об’єктивну реальність у процесі взаємодії особистості та суспільства. Вчинення 

злочинів характеризується екстремальністю ситуацій, що викликають різні емоційні відображення в особистості 

залежно від її місця в механізмі злочинної події: особа, що вчиняє злочин, жертва злочину (потерпілий) чи 

очевидець (свідок) того, що відбулося. Виникнення емоційних (психічних) станів у процесі злочинної події 

обумовлено низкою факторів: видом злочину, його тривалістю чи короткочасністю, способом вчинення злочину, 

індивідуально-психологічними особливостями учасників, що передують злочинній поведінці, та ін. 

Злочинна подія є тим впливом, що викликає різні емоційні реакції. Найчастіше такі реакції пов’язані з 

емоційною (психічною) напруженістю або стресом. У певних інтерпретаціях ці категорії використовуються як 



синоніми. Напруженість розглядається як психічний стан, обумовлений передбаченням несприятливого для 

суб’єкта розвитку події. Стрес виникає при небезпеці, фізичних чи розумових перевантаженнях, у разі 

необхідності приймати відповідальні рішення. У психології розрізняють фізіологічні та психологічні стресори. До 

фізіологічних стресорів відносять фізичне перевантаження, стимули болю, дію високої (чи низької) температури 

тощо, до психологічних стресорів – наявність небезпеки, погроз, образ та ін. 

Очевидець (свідок) чи жертва тяжкого злочину перебуває в стані стресу (напруження). Його стан 

характеризується тим, що всі процеси ніби «пригальмовані»: людина погано розуміє, чує, неадекватно сприймає 

свої рухи тощо. Рівень напруження в тих або інших людей може бути різним. У стані стресу перебуває й особа, що 

вчиняє злочин, і це пов’язано з тими чи іншими небезпеками, погрозами, ризиками. 

У психології розрізняють емоційний стан – розгубленість чи фрустрацію. Фрустрація (обман, розлад, 

руйнування планів) – психічний стан людини, який викликається об’єктивно непереборними (або такими, що 

суб’єктивно сприймаються) труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети або до розв’язання 

проблеми; переживання невдачі. Фрустрацію можна розглядати як одну з форм психологічного стресу. 

Розрізняють: фрустратор – причину, яка викликає стан фрустрації; фрустраційну ситуацію і фрустраційну реакцію. 

Фрустрація – це психічний стан, який виражається в характерних рисах переживань і поведінки та викликається 

об’єктивно нездоланними (або таким, що суб’єктивно сприймаються як нездоланні) труднощами, які виникають на 

шляху до досягнення мети чи до вирішення задачі. 

Фрустрація супроводжується в основному негативними емоціями: гнівом, роздратуванням, почуттям провини, 

безвихідності. Рівень фрустрації залежить від інтенсивності фрустратора, індивідуальних особливостей 

особистості [3, с. 120]. 

Засобами криміналістики досліджуючи правопорушення, злочин. Виходячи з того, що злочин – це складне 

соціальне явище, яке характеризується структурою, зв’язками й відношеннями між його елементами. Пізнані та 

кількісно відтворені таким чином відношення набирають властивостей закономірностей, що характеризують 

аналізовану структуру. Тому ми досліджуємо злочин передусім, як динамічний процес, розглядаючи його 

діяльнісний аспект (різні форми взаємодії об’єктів: суб’єктів злочину (осіб), з предметами, обставинами місця і 

часу, способом вчинення дій, результати вчинення дій, їх поведінка тощо. 

Ми погоджуємося з думкою В. Ю. Шепітька, про важливість такого компонента психіки як воля. Що 

виражається в здатності робити свідомі (навмисні) дії, регулювати діяльність і керувати своєю поведінкою. Воля 

забезпечує виконання двох функцій: спонукальної та функції стримування. 

Вольові дії відрізняються від автоматичних рухів, які виконуються без участі свідомості. Коли рухи 

виконуються несвідомо, вони не можуть бути віднесені до вольових. Вольові дії відрізняються від безумовних 

рефлексів і не є уродженими. Вони виникають і розвиваються в процесі життєдіяльності людини [4, с. 69-70]. 

У психології розрізняють вольові дії – дії, в яких людина свідомо прагне до досягнення цілей. Вольова дія 

реалізується в простих і складних формах. Для складного вольового акту характерне те, що дії передує врахування 

наслідків, усвідомлення мотивів, прийняття рішення тощо. 

Складний вольовий акт проходить кілька етапів: спонукання до здійснення вольового акту (у більшості 

випадків це пов’язано з виникненням необхідності задоволення потреби, яку супроводжують емоційні стани: 

відчуття спраги, голоду й ін.); уявлення мети дії; уявлення засобів, необхідних для досягнення наміченої мети (при 

відсутності чи неясності цих уявлень вольовий акт виявиться нездійсненним або недосконалим); намір здійснити 

дану дію; рішення виконати дію; вольове зусилля, пов’язане з «боротьбою» мотивів, тобто протиборством 

особистих позицій людини (розрізняють об’єктивні та суб’єктивні труднощі); прийняття рішення – визначення 



лінії поведінки в ситуації невизначеності, дій, які у даних умовах можуть привести до бажаного результату; 

виконання дії і його поточне коректування (виконання прийнятого рішення). 

Вольові дії відбуваються відповідно до певних мотивів, як психічного переживання, що спонукає і визначає 

вибір людиною дій. До мотивів можуть бути віднесені: почуття, прагнення, звички тощо. У «боротьбі» мотивів 

зіштовхується «треба», «не хочу», «хочеться», «не слід», «бути чи не бути». Вольова дія завершується прийняттям 

рішення і його виконанням [5, с. 365-390]. 

Якщо пильно провадити попереджувальні дії, уважно виявляти події, які не вкладаються в загальну схему або 

здаються дивними, можна успішно передбачати поведінку злочинців. 

Підсумовуючи, ми перерахуємо елементи таких дій: 

1) знання об’єкта таких пошуків – знання про властивості та ознаки особи злочинця; 

2) розпізнавання певних зовнішніх факторів чи місць (це «місце» ознаки): 

– часу; 

– пори року; 

– близькість до осередків; 

– «гарячі точки» чи «злочинні точки» тощо; 

3) тип поведінки: 

– таємність підготовки й вибору засобів вчинення злочину. Підготовка до вчинення злочину досить часто 

позначається на його механізмі. Злочинець обирає об'єкт і час злочину, готує технічні засоби. У разі групової 

злочинності ватажок формує злочинну групу, розподіляє ролі, готує та відпрацьовує план дій. Особлива таємність 

підготовки властива організованій злочинності, боротьба з якою стає дедалі складнішою та важчою; 

– рекогносцирування місця вчинення злочину – підготовча таємна діяльність злочинця. Він оглядає входи до 

приміщення, де планує злочин, і виходи з нього, визначає, хто зможе в цей час доби побачити чи почути 

результати злочинних дій, обирає шляхи відходу, місця, де потрібно встановити спостерігачів тощо. Унаслідок 

того, що злочинець раніше був на майбутньому місці злочину, не виключена можливість появи випадкових свідків, 

які бачили й запам'ятали злочинця. Розслідуючи злочин по "гарячих" слідах, треба враховувати ці обставини; 

– раптовий від'їзд, зміна зовнішності й місця проживання, роботи тощо часто є наслідками вчинення злочину. 

Тому слід виявляти ці факти й ретельно встановлювати їх причини. Зрозуміло, раптовий від'їзд або зміну зачіски 

не можна вважати прямим наслідком протиправної дії. Однак слідча й судова практика свідчить, що після 

вчинення злочину злочинці часто переховуються, змінюють місце проживання (від’їжджають у гості, будинки 

відпочинку, вербуються на роботи у віддалені райони тощо); 

– нестандартна поведінка – настороженість, дратівливість, потайливість. Така поведінка може спричинюватись 

багатьма факторами, тому має лише орієнтовне значення для розслідування і її слід аналізувати окремо в кожному 

конкретному випадку; 

4) негативні суспільні явища (соціальні, політичні, економічні та духовні проблеми, притаманні конкретному 

суспільству), конфлікти, ослаблення міграційного режиму (контингентні заходи); 

5) стрес-фактор (значний), що виникає за кілька годин, днів або неділь до злочину. Практика показує, що два 

найбільш розповсюдженими факторами, пов’язаними з роботою та особистими взаємовідносинами (втратою того 

чи іншого), також, будь-які труднощі, особливо економічні, здатні викликати спалах насильства. 

Підбиваючи підсумок, варто сказати про те, що відмінні риси кожної особистості це результат життєвого 

досвіду людини, яка вчинила злочин, що є інтегральним результатом усієї сукупності умов, способу життя, власної 

активності тощо. 
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АНТРОПНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕКИ ДНЕСТР 

 
ANTHROPIC IMPACT ON THE ECOSYSTEM OF THE DNIESTER RIVER 

 
АНТРОПНИЙ ВПЛИВ НА ЕКОСИСТЕМУ РІКИ ДНЕСТР 

 
В статті розглядаються актуальні аспекти антропного впливу на екосистему ріки Днестр, акцентуючи увагу на судово-

експертну оціночну компетенцію. Автори описують роль кисню, як індикатора якості води, значення якого звичайно залежить 
від типу води, фізичних, хімічних, водних біологічних процесів, клімату, вказуючи на його залежність від антропного впливу. 
При цьому автори приводять практичні приклади та вказують найбільш проблемні зони ріки в сфері змінення якості води та 
фауни й в даному зв’язку прогнозуючи розвиток деградації екологічного балансу ріки Днестр по роках. На завершення діляться 
пропозиціями та дається оцінка стратегічних заходів, прийнятих в межах стратегічної програми дій для басейну ріки Днестр. 
Кишинів-Київ 2020, у цьому зв’язку. 

Ключові слова: стратегія, екосистема, ріка Днестр, екологічний баланс, кисень, індикатор якості. 
 
В статье рассматриваются актуальные аспекты антропного воздействия на экосистему реки Днестр, акцентируя внимание на 

судебно-экспертную оценочную компетенцию. Авторы описывают роль кислорода, как индикатора качества воды, значения 
которого обычно зависят от типа воды, физических, химических, водных биологических процессов, климата, указывая на его 
зависимость от антропного воздействия. При этом авторы приводят практические примеры и указывают наиболее проблемные 
зоны реки в сфере изменений качества воды (и в этой связи и фауны), прогнозируя развитие деградации экологического баланса 
реки Днестр по годам. В заключении делятся предложениями и дается оценка стратегических мер, принятых в рамках 
стратегической программы действий для бассейна реки Днестр. Кишинев – Киев. 2020, в этой связи. 

Ключевые слова: стратегия, экосистема, река Днестр, экологический баланс, кислород, индикатор качества. 
 
The article examines the current aspects of anthropic impact on the ecosystem of the Dniester River, focusing on the forensic expert 

assessment component. The authors describe the role of Oxygen as an indicator of water quality, the values of which usually depend on 
the type of water, physical, chemical, aquatic biological processes, climate, indicating its dependence on anthropic impact. At the same 
time, the authors give practical examples and indicate the most problematic zones of the river in the field of changes in water quality and, 
in this regard, and fauna, predicting the development of the degradation of the ecological balance of the Dniester River over the years. 
Finally, the proposals are shared and the assessment of the strategic measures taken under the strategic action program for the Dniester 
River Basin is provided. Chisinau - Kiev. 2020, in this regard. 

Key words: strategy, ecosystem, Dniester river, ecological balance, oxygen, quality indicator. 
 

Река Днестр – речная артерия, протекающая по территории Украины и Республики Молдова, бассейн реки 

расположен на территории трех государств: Украины, Молдовы и Польши. Устойчивое управление бассейном 

реки Днестр представляет собой ключевой фактор в улучшении состояния не только водных ресурсов, но и, в 

целом, окружающей среды в регионе. В трансграничном контексте успех устойчивого управления всем бассейном 



реки Днестр во многом зависит от сотрудничества и действий, осуществляемых двумя государствами. Важную 

роль в достижении этой цели играет Комиссия по устойчивому использованию и охране реки 

Днестр (Днестровская комиссия), деятельность которой регулируется Договором о сотрудничестве в сфере охраны 

и устойчивого развития бассейна реки Днестр между Правительством Республики Молдова и Кабинетом 

Министров Украины, подписанного 29.11.2012. 

По запросу стран бассейна, в 2017-2021 г. г. в бассейне реализуется проект Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в 

бассейне реки Днестр». Одной из основных целей этого проекта является разработка трансграничного 

диагностического анализа (ТДА) и стратегической программы действий (СПД) для совместного устойчивого 

управления бассейном реки Днестр [1, c. 4]. 

Для проведения причинно-следственного анализа экологических проблем речного бассейна при рассмотрении 

трансграничных водно-экологических проблем (и вопросов взаимосвязи количества и качества вод) проводились 

работы в рамках стратегической программы действий Кишинев-Киев с использованием схемы ДС – Н – С – В –

 Р (движущие силы – нагрузки – состояние – воздействие – реагирование), разработанная Европейским агентством 

окружающей среды [1, c. 6]. 

В нашей работе, с точки зрения судебно-экологической экспертизы [код 12.04], хотим обратить внимание на 

такой индикатор качества воды как Кислород – это индикатор, значения которого обычно зависят от типа воды, 

физических, химических, водных биологических процессов, климата. 

Кислород необходим для дыхания водных организмов; через него происходит серия аэробных химических 

процессов. Он определяет заселенность водных систем организмами. Количество кислорода в воде является 

фактором, влияющим на самоочищение воды. Таким образом, он вызывает процессы окисления органических 

веществ, некоторых минеральных веществ (H2S, FeCl2, сульфиты, нитриты и т. д.) и биохимическое разложение 

мертвых тел в воде. Присутствие кислорода способствует снижению содержания железа и обеззараживанию воды, 

образуя защитный слой в распределительной сети и придавая питьевой воде вкус свежести. Растворенный 

кислород нежелателен в питательной воде котла, поскольку он вызывает коррозию. 

Баланс кислорода в воде является результатом динамического баланса между процессами, производящими 

кислород, и процессами, потребляющими кислород. 

Дефицит кислорода – это разница между количеством кислорода, растворенного в воде при заданном давлении 

и температуре, и фактическим содержанием. Это вызывает полное исчезновение аэробной жизни, вода становится 

«мертвой» из-за загрязнения. В отсутствие кислорода происходят анаэробные процессы ферментации с 

образованием метана, двуокиси углерода, сероводорода, органических кислот, азота и аммиака. Это соотношение 

между растворенным кислородом и количеством органических и неорганических веществ. 

Химическое потребление кислорода – это количество кислорода, обеспечиваемое химическим окислителем для 

разложения биологически не разлагаемого органического вещества в воде. CCO-Mn использовался в качестве 

окислителя для питьевой или поверхностной воды. В корреляции с CBO5 выражено общее количество 

редуцирующих веществ. 

Днестр – река, берущая начало в Карпатах и впадающая в Черное море, на небольшом участке, обозначающем 

границу между Молдовой и Украиной, и является важнейшим источником водных ресурсов для всего населения 

республики. В нем было идентифицировано около 140 видов рыб, которые определяют его фауну [3, с. 9]. Но на 

данный момент перед ним стоит серьезная проблема, вызванная антропогенным фактором. 

Строительство Украиной Днестровского гидроэнергетического комплекса (ДГК) повлияло в Республике 

Молдова как на качество воды, так и на естественную среду обитания флоры и фауны, а также уменьшило 



количество видов. Среди эффектов – сокращение максимального стока примерно на 30 % и возникновение 

пульсирующего эффекта, известного как гидропик (когда уровень воды в реке увеличивается или уменьшается в 

зависимости от расхода гидроэлектроэнергии). Также наблюдались охлаждение речной воды в жаркий период и 

нагревание в холодный период года, снижение уровня питательных веществ, значительные колебания уровня 

кислорода и перенаселенность реки растительностью. 

Реальное состояние кислородного режима реки Днестр в границах Республики Молдова можно получить путем 

статистической обработки многолетних данных. В речном секторе, расположенном выше Дубоссарского 

водохранилища, мы выделяем наличие двух «уязвимых зон», в которых экосистема Днестра подвержена 

антропогенному воздействию, таких как станции Наславча и Сорока. Насыщение кислородом в этих районах летом 

снижается до 30 % от нормы (V класс качества) и до 40 % осенью (IV класс качества) [4, разд. 1]. В первом 

случае (станция Сорока) недостаток кислорода вызван загрязнением реки неочищенными сточными водами; во 

втором (станция Наславча) – откачка воды с низким содержанием кислорода из буферного 

водохранилища (Украина). 

Концентрация растворенного кислорода в воде р. Днестр ниже Дубоссарского водохранилища увеличивается в 

холодный период года и уменьшается в теплый период года для всех исследованных интервалов времени. 

Самый суровый сценарий A 2 указывает на увеличение концентрации растворенного кислорода с 20 % в январе 

2010-2039 гг. до 15 % в 2070-2099 г. г. И снижение в августе: с – 21 % в 2010-2039 г. г. до – 28 % в 2070-2099 г. г. 

Нарушение кислородного режима воды наносит удар по фауне и флоре реки, которая становится все более 

бедной. Недостаток кислорода останавливает дыхание водных организмов, которые умирают или портятся в 

результате этого недостатка. Насыщение воды кислородом не только убивает аэробную жизнь в окружающей 

среде, но и приводит к образованию вредных веществ. Вода меняет консистенцию, приобретает другой цвет, 

теряет прозрачность. Таким образом, в настоящее время речная вода имеет темно-зеленый цвет, неприятный запах, 

обитает небольшое количество живых организмов. 

Выводы. Приведённые нами данные, дают нам тревожный прогноз о текущей ситуации в бассейне реки Днестр. 

Которая будет продолжать деградировать со стабильной скоростью. При чем тут строгие действия – это не просто 

гражданская потребность, а жизненная потребность. Самый большой источник питьевой воды в стране вот-вот 

превратится в мертвый канал. 

По нашему мнению, предусмотренный список мероприятий стратегической программы действий на период 

2020-2035 г. г. Кишинев-Киев, при успешной реализации обеспечит балансирование экосистемы реки Днестр и 

послужит значительному снижению антропного воздействия на столь значимый источник жизни как для Молдовы 

в целом, так и для большой части Украины. 

Мы считаем, что органам аккредитации следует задуматься над вопросом создания смешанных оценочных 

групп, т. к. подход к процессу экспертного исследования един, вне зависимости от того по какой схеме 

аккредитована лаборатория. Это намного упростило бы сам процесс подготовки лаборатории к аккредитации, как 

и процесс оценки, органом аккредитации, системы как одного целого, в то же время, повышая качество этой 

оценки. 
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Аналіз наукових розробок. Реєстрація транспортних засобів, які були у використанні та привезених за кордону 

на територію України регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про 

затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також 

самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, 

напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» [1]. 

Цим Порядком встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації, зняття з 

обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 

типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та 

мопедів (далі – транспортні засоби), оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків. 

Зокрема «Державна реєстрація, зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, 

без ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не 

визначаються) чи підробленими (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину 

панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна) не 

допускається». 

При цьому в експертній практиці неодноразово виникають проблемні питання відносно змінених при 

відновленні або переобладнанні транспортних засобів ідентифікаційними номерами. 

Так, при капітальному ремонті двигунів, на багатьох закордонних СТО проходить видалення або знищення 

первинних номерів двигунів та кузовів з нанесенням маркування, що не відповідає заводським стандартам. 



 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

Оскільки остаточно можна бути впевненим в якості проведеного експертного дослідження лише після 

отримання від підприємства - виробника карти технічних даних на досліджувані автомобілі, в практичній 

діяльності доводиться зв'язуватися з відповідним підприємством. Однак в подібних випадках виникає ситуація, 

коли експерт або експертна установа не мають жодних відомостей про особу чи організацію, що проводила 

вторинне маркування бо в наданій документації вона відсутня. 

Значну проблему для встановлення автентичності ідентифікаційних номерів становлять транспортні засоби, що 

відновлювалися, та переобладнувалися з використання бувшого у використанні причіпного складу. При цьому 

використовуються номерні деталі (рами) що не були у використанні або первинний ідентифікаційний номер на них 

знищено. Встановити первинний номер на такому причепі (навіть якщо він зберігся) не надається можливим 

внаслідок повної зміни конструкції, що в свою чергу унеможливлює встановлення марки, моделі, фактичного року 

виготовлення транспортного засобу і, таким чином, експерт не має жодної підстави вказати що номер відповідає 

заводському або взагалі встановити де і який саме номер властивий цьому транспортному засобу. 

Наказом МВС України від 08.10.2007 за № 374 розроблено та затверджено «Тимчасовий порядок дублювання 

первинних ідентифікаційних номерів». Дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин 

транспортних засобів виконує Науково-дослідне Бюро судових експертиз «САНТОДОР», як спеціалізована 

експертна установа. 

Дублююче маркування виконується відповідно до вимог МВС СОУ 78-45-012-2007 у двох місцях. При 

наявності рами, кузова або кабіни номери наносяться на них, при несучому кузові у двох місцях на кузові 

транспортного засобу голчастим маркиратором. 

Згідно вимог МВС СОУ 78-45-012-2007, висота знаків шрифту не менше 8 мм, довжина всіх 17-ти знаків 

номера – не менше 100 мм, глибина знаків – не менше 0,3 мм. 

Таким чином на теперішній час на території України право на дублювання ідентифікаційних номерів має лише 

Науково-дослідне Бюро судових експертиз «САНТОДОР», що приводить до одноманітного нанесення дублюючих 

ідентифікаційних номерів транспортних засобів що сукупно з відмітками в документах транспортного засобу, в 

свою чергу, хоча і не унеможливлює, але значно ускладнює підробку ідентифікаційних номерів зловмисникам. 
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На сучасному етапі розвитку судово-експертна діяльність в Україні перебуває у стані перманентного 

реформування, що відбувається шляхом внесення змін до законодавства. Забезпечення правосуддя України 

незалежною, кваліфікованою й об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень 

науки й техніки – саме ця мета судово-експертної діяльності визначена в преамбулі Закону України «Про судову 

експертизу» [1], що є базовим регулятором експертного забезпечення правосуддя в державі, адже відповідно до 

Конституції України засади судової експертизи визначаються виключно законами України (п. 14 ч. 1 ст. 92 [2]). 

Реформування законодавства у цій сфері націлене на створення умов для утвердження в Україні незалежної та 

ефективної судової експертизи, а також удосконалення правового статусу державного судового експерта на основі 

створення його належного правового становища, нормативно-правового забезпечення організації діяльності 



системи державних судово-експертних установ, підвищення мотивації державних судових експертів, протидії 

корупційним виявленням у сфері судової експертизи [3]. 

Отже, серед чинників, які впливають на ефективність реформування судово-експертної діяльності, важливе 

місце займають створення належного правового становища та підвищення мотивації судових експертів, що має 

знайти відображення у нормах базового законодавства про судово-експертну діяльність. Так, у наших публікаціях 

ми неодноразово звертали увагу на необхідність закріплення на рівні закону норм щодо гарантій діяльності 

судового експерта [4]. Це стосується не тільки їх декларативного проголошення, а й викладення конкретних 

заборон будь-якого втручання чи створення перешкод для здійснення діяльності судового експерта: щодо заборони 

вимагати від нього відомості або документи, пов’язані із здійсненням судово-експертної діяльності (окрім 

випадків, прямо передбачених законом); установлення правил особливого порядку проведення стосовно судового 

експерта оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій; гарантування рівності прав судовому експертові, 

залученому стороною захисту, стороною обвинувачення, слідчим суддею, судом або учасником справи; заборони 

втручання у позицію судового експерта щодо надання ним висновку та ототожнення судового експерта із 

замовником судової експертизи; установлення правил особливого порядку дисциплінарного провадження стосовно 

судового експерта тощо (більш детально про це див., наприклад, у роботі [4, с. 111-113]). 

3 листопада 2021 року Урядом схвалено проєкт Закону України «Про судово-експертну діяльність» 

(зареєстровано у Верховній Раді України 05.11.2021 за реєстраційним № 6284), у якому по-новому вирішено багато 

питань з експертного забезпечення правосуддя у державі. Зокрема, пропонується основоположні визначення 

термінів судово-експертної діяльності (далі – СЕД), удосконалюється її державне регулювання, закріплюються 

основні засади здійснення СЕД, вводяться різні категорії судових експертиз за процесуальною ознакою та 

вирішено багато інших найважливіших питань. 

Позитивно оцінюючи новели проєкту, зауважимо, що в ньому встановлено норми щодо оплати праці експертів, 

які, на наш погляд, потребують суттєвого переосмислення, оскільки вони не в повній мірі враховують гарантії 

діяльності судового експерта, пов’язаної із складним науковим характером, інтенсивністю інтелектуальної праці, її 

нерегульованою тривалістю за умов виконання невідкладних і особливо важливих завдань з експертного 

забезпечення правосуддя; суспільним впливом за наслідками значення роботи, високою соціальною 

відповідальністю за свою працю та її результати. Складність праці судового експерта пов’язана із постійним 

морально-психологічним навантаженням і напруженістю, виконанням службових обов’язків під час здійснення 

судово-експертної діяльності в стресових ситуаціях. До того ж, систематичне перебування у відрядженнях, у тому 

числі, до місць учинення злочинів під час виконання функцій судового експерта, пов’язане з ризиками для 

здоров’я й життя, а прояви морально-психологічного тиску, погроз та безпосередніх загрозливих дій проти 

судового експерта у зв’язку з виконанням ним обов’язків, нажаль, не є виключенням у його повсякденній роботі. 

Безумовно для судових експертів дуже важливим є удосконалення норм щодо особливостей їх соціального 

захисту, оплати праці, а також пенсійного забезпечення. Наразі вкрай гостро стоїть питання щодо реалізації чинної 

норми частини другої статті 18 чинного Закону «Про судову експертизу», відповідно до якої: «…Працівникам 

державних спеціалізованих установ (невійськовослужбовцям і тим, які не мають звань рядового і начальницького 

складу), які мають кваліфікацію судового експерта, посадові оклади встановлюються у розмірі не менше 

10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року...» [1]. 

Нажаль, бюджетним законодавством України на 2018, 2019, 2020, 2021 роки дія вказаної норми вже котрий рік 

поспіль зупинялася. У той же час, її наявність у Законі надавала впевненості на реалізацію норми у подальшому. 

Адже приходиться констатувати той факт, що на сьогодні посадовий оклад судового експерта менше за розміром, 

аніж оклад представників деяких найпростіших професій. Нами неодноразово у публікаціях наголошувалося, що 



науковцям височайшого рівня, які мають кваліфікацію судового експерта, науковий ступень доктора наук та вчене 

звання професора, встановлено такий оклад, що навіть надбавки за науковий ступінь та вчене звання не у змозі 

забезпечити адекватну заробітну платню унікальним професіоналам. При цьому не враховуються складнощі та 

ризики, які присутні в роботі судових експертів: важкі умови праці, корупційні ризики, унікальність їх роботи, 

величезна відповідальність тощо. У результаті невідповідної оплати праці унікальні фахівці шукають більш 

достойної заробітної платні та звільняються з установ судових експертиз, що є гальмом для належного рівня 

експертного забезпечення правосуддя в Україні, викликає безпрецедентне експертне навантаження та накопичення 

невиконаних експертиз. У деяких підрозділах одночасно в судового експерта знаходиться у провадженні десятки а 

то й сотні експертних проваджень, а строки їх виконання перевищують всі допустимі норми [6, 7]. Однак, у 

вказаному проєкті, ухваленому Урядом України, встановлено норми щодо фінансового забезпечення, які не 

враховують навіть норм чинного Закону «Про судову експертизу» та механізмів покращення соціального захисту 

судових експертів. 

Слід зауважити, що ст. 58 Конституції України 1996 року закріплює один з найважливіших загальновизнаних 

принципів сучасного права: закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що 

вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-

правовими актами чинності. Закріплення названого принципу на конституційному рівні є гарантією стабільності 

суспільних відносин, у тому числі, відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у 

тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-

правового акта. Виняток з цього принципу допускається лише у випадках, коли закони та інші нормативно-правові 

акти пом'якшують або скасовують відповідальність особи (ч. 1 ст. 58 Конституції України) [5]. 

Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що статтю 58 проєкту Закону України «Про судово-експертну 

діяльність», ухваленого Урядом України 03.11.2021, вкрай необхідно доповнити частиною другою такого змісту: 

«…Державним судовим експертам (не військовослужбовцям і тим, які не мають звань рядового і 

начальницького складу) посадові оклади встановлюються у розмірі не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року…», у зв’язку із чим частину другу ст. 58 

Проєкту вважати частиною третьою. До того ж, Вкрай необхідними є й норми щодо пенсійного забезпечення 

судового експерта, а також доповнення проєкту закону нормативно-правовим регулюванням гарантій діяльності 

судового експерта. 

Вказані норми матимуть величезний позитивний ефект, бо робота судового експерта отримала б статус 

насправді престижної та такої, на яку прагнули б потрапити найкращі фахівці, у тому числі, й талановита молодь, й 

еліта досвідчених науковців. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D СКАНУВАННЯ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ТА 
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POSSIBILITIES OF USING 3D SCANNING TECHNOLOGIES FOR FIXATION AND EXAMINATION 
OF VOLUMETRIC TRACES OF SHOES 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 3D СКАНИРОВАНИЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ СЛЕДОВ ОБУВИ 
 

Доповідь присвячено демонстрації можливостей використання технологій 3D сканування для фіксації та дослідження 
об’ємних слідів взуття. Автором залишено експериментальний слід взуття, який в подальшому був відсканований за допомогою 
лазерних 3D сканерів Artec Leo та Artec Space Spider. Отримані 3D моделі оброблено та досліджено з використанням ПЗ Artec 
Studio 16. Продемонстровано можливості використання ПЗ Artec Studio 16 для дослідження та порівняння 3D моделей 
криміналістично значущих об’єктів. 

Ключові слова: 3D сканер, фіксація, порівняльне дослідження. 
 
The report is dedicated to demonstrating the possibilities of using 3D scanning technologies to capture and study the volumetric 

traces of shoes. The author left an experimental trace of shoes, which was later scanned using laser 3D scanners Artec Leo and Artec 
Space Spider. The obtained 3D models were processed and researched using Artec Studio 16 software. The possibilities of using Artec 
Studio 16 software for examination and comparison of 3D models of forensically significant objects were demonstrated. 

Key words: 3D scanner, fixation, comparative study. 
 
Доклад посвящен демонстрации возможностей использования технологий 3D сканирования для фиксации и исследования 

объемных следов обуви. Автором оставлен экспериментальный след обуви, который в дальнейшем был отсканирован с 
помощью лазерных 3D сканеров Artec Leo и Artec Space Spider. Полученные 3D модели обработаны и исследованы с 
использованием программного обеспечения Artec Studio 16. Продемонстрированы возможности использования программного 
обеспечения Artec Studio 16 для исследования и сравнения 3D моделей криминалистически значимых объектов. 

Ключевые слова: 3D сканер, фиксация, сравнительное исследование. 
 
Під час вчинення кримінально протиправних діянь правопорушники часто залишають на місці події об’ємні 

сліди взуття, які у ході досудового розслідування можуть бути використані для встановлення взуття, яким було 

залишено відповідні сліди. Утім, фіксація таких відображень є ускладненою: традиційні методи наочної 

фіксації (опис, вимірювання, фотографування) є недостатньо інформативними, а основний метод предметної 

фіксації (виготовлення гіпсових та інших зліпків) – пов’язаний з ризиком знищення фіксованого сліду. 

3D сканування є однією з перспективних технологій, які можуть бути використані у діяльності з розкриття та 

розслідування кримінальних правопорушень, зокрема й для належної фіксації та ретельного дослідження об’ємних 

слідів взуття. 

Пропоновані досліди було проведено з використанням лазерних 3D сканерів Artec Leo1 та Artec Space Spider2. 

Сканер Artec Leo здатний здійснювати захоплення геометрії з поверхні сканованого об’єкта зі швидкістю до 80 к/с 

та точністю (допустимою похибкою) до 0,1 мм. Робоча відстань сканування у даного сканера складає від 0,35 

до 1,2 м, лінійне поле зору – від 244 × 142 до 838 × 488 мм. Artec Leo обладнано змінним акумулятором та 

вбудованим сенсорним екраном, сканування й первинна обробка даних відбуваються без підключення до 

                                                           
1 Лазерний 3D сканер Artec Leo був придбаний Луганським державним університетом внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка за підтримки 
Європейського Союзу у межах реалізації грантової угоди № 2019/413-791 «Підтримка переміщеного Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка в Луганській області». 
2 Лазерний 3D сканер Artec Space Spider було надано для тестування УА ТОВ Фірмою «КОДА». 



комп’ютера. Сканер Artec Space Spider

швидкістю до 7,5 к/с та точністю до 0,05

зору від 90 × 70 мм до 180 × 140

персонального комп’ютера та джерела живлення. Обидва сканери здатні захоплювати о

також і кольорову текстуру (тривимірне фотозображення) сканованого об’єкта

дослідження отриманих експериментальних 3

Експериментальний слід було

між елементами візерунка < 1 мм) на сухому дрібнозернистому однотонному піску

експерименту було навмисно створено максимально несприятливі умови для 

фіксації подібних відображень. З метою подальшої верифікації результатів дослідження, поряд зі слідом було 

розміщено метричний еталон (масштабну лінійку).

Рис. 1 
З використанням сканера 

текстуровану (рис. 4) 3D моделі експериментального сліду. Для проведення порівняльного дослідження з 

використанням сканера Artec Leo 

сліду «вигорнуто назовні» шляхом інвертування нормалей моделі (

відображення слідоутворюючого об’єкта.

Рис. 3 

Spider здатний здійснювати захоплення геометрії з поверхні сканованого об’єкта зі 

к/с та точністю до 0,05 мм. Робоча відстань сканування становить від 0,2 до 0,3 м, лінійне поле 

140 мм. Сканування з використанням Artec Space 

персонального комп’ютера та джерела живлення. Обидва сканери здатні захоплювати о

(тривимірне фотозображення) сканованого об’єкта 

дослідження отриманих експериментальних 3D моделей були здійснені з використанням ПЗ

Експериментальний слід було залишено взуттям із складним візерунком протектора підошви (

мм) на сухому дрібнозернистому однотонному піску

експерименту було навмисно створено максимально несприятливі умови для застосування класичних методів 

фіксації подібних відображень. З метою подальшої верифікації результатів дослідження, поряд зі слідом було 

(масштабну лінійку). 

Рис.
З використанням сканера Artec Leo та ПЗ Artec Studio 16 було отримано геометричну

моделі експериментального сліду. Для проведення порівняльного дослідження з 

 було відскановано підошву взуття, яким залишено слід, а геометричну 3

ліду «вигорнуто назовні» шляхом інвертування нормалей моделі (рис. 5). Таким чином було отримано пряме 

відображення слідоутворюючого об’єкта. 
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Робоча відстань сканування становить від 0,2 до 0,3 м, лінійне поле 

 Spider вимагає під’єднання до 

персонального комп’ютера та джерела живлення. Обидва сканери здатні захоплювати окрім просторових ознак 

 [1]. Обробка, вимірювання та 

моделей були здійснені з використанням ПЗ Artec Studio 16. 

залишено взуттям із складним візерунком протектора підошви (рис. 1, відстань 

мм) на сухому дрібнозернистому однотонному піску (рис. 2). Під час проведення 

застосування класичних методів 

фіксації подібних відображень. З метою подальшої верифікації результатів дослідження, поряд зі слідом було 

Рис. 2 
16 було отримано геометричну (рис. 3) та 

моделі експериментального сліду. Для проведення порівняльного дослідження з 

було відскановано підошву взуття, яким залишено слід, а геометричну 3D модель 

). Таким чином було отримано пряме 

Рис. 4 



Рис. 5 
 
На отриманій 3D моделі підошви взуття чітко відобразився візерунок протектора, особливості форми, будови та 

лінійні розміри підошви, а також ознаки деформації візерунка протектора через стоптування (підметкова та 

підборна частини). На отриманій 3D моделі сліду відобразилися особливості форми та будови, лінійні розміри 

слідоутворюючого об’єкта, окремі елементи візерунка протектора та ознаки деформації візерунка протектора 

підошви слідоутворюючого об’єкта через стоптування (більшою мірою на підборній частині). Отримані моделі 

можуть бути виміряні, візуально оглянуті та порівняні, а також накладені одна на одну з використанням ПЗ 

Artec Studio 16. За отриманими моделями можливо встановити групову приналежність слідоутворюючого об’єкта. 

Експериментальний слід (рис. 6, 7) та підошву взуття, якою залишено слід (рис. 7) також було відскановано і за 

допомогою сканера Artec Space Spider. Для проведення порівняльного дослідження геометричну модель сліду було 

інвертовано. 



Рис. 6 

Рис. 7 
 
На отриманих 3D моделях, окрім особливостей форми, будови та лінійних розмірів підошви, чітко 

відобразилися візерунок протектора підошви, ознаки деформації візерунка через стоптування та окремі 

індивідуальні ознаки: заводські дефекти – отвори округлої форми діаметром < 1 мм, що виникли внаслідок 

порушення технології відливання підошви взуття (на рис. 6, 7 – на підметковій та підборній частині, на рис. 8 –

 помічені червоними овалами на підборній частині). На рис. 7 також відображено результати вимірювання 

метричного еталону (масштабної лінійки), які дозволяють впевнитися у точності отриманих 3D моделей. 



 
За результатами дослідження 

встановлення індивідуальної тотожності слідоутворюючого об’єкта.

Таким чином, 3D сканування слідів взуття та інших об’ємних слідів є перспективним метод

дослідження таких відображень. З використанням

відповідного програмного забезпечення, можливе сканування та дослідження слідів взуття з середніми та 

великими елементами візерунка протект

та більшу – фіксація слідів, залишених взуттям з більш складними візерунками протектора підошви.
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сканування слідів взуття та інших об’ємних слідів є перспективним метод
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У статті звернуто увагу на вивчення мовленнєвого акту спонукання до надання вигоди в лінгвістичній семантико-
текстуальній експертизі мовлення. Виокремлено лексико-граматичні показники висловлювань, виражених у формі спонукання. 
Наведено приклади з експертної практики щодо встановлення іллокуції спонукання до надання вигоди, закцентовано на 
особливостях дослідження експліцитних і імпліцитних висловлювань. 

Ключові слова: лінгвістична експертиза мовлення, спонукання до надання вигоди, дискурс, комунікативна ситуація. 
 
The article pays attention to the study of the speech act of motivation to provide benefits in the linguistic semantic-textual 

examination of speech. The lexical and grammatical indicators of utterances expressed in the form of motivation are distinguished. 
Examples from expert practice on establishing the illocution of incentives to benefit are given, the emphasis is on the features of the 
study of explicit and implicit statements. 

Key words: linguistic examination of speech, motivation to benefit, discourse, communicative situation. 
 
В статье обращено внимание на изучение речевого акта побуждения к предоставлению выгоды в лингвистической 

семантико-текстуальной экспертизе речи. Выделены лексико-грамматические показатели высказываний, выраженных в форме 
побуждения. Приведены примеры экспертной практики по установлению иллокуции побуждения к предоставлению выгоды, 
акцентировано на особенностях исследования эксплицитных и имплицитных высказываний. 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза речи, побуждение к предоставлению выгоды, дискурс, коммуникативная 
ситуация. 

 
Лінгвістичне дослідження висловлювань щодо встановлення у мовленнєвому об’єкті наявності/відсутності 

спонукання до надання вигоди наразі знаходиться на етапі свого становлення й розвитку. Актуальність проведення 

лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення зростає, що, в свою чергу, продукує розробку 

методологічних засад вивчення зазначеного мовленнєвого акту, заохочує до пошуку перспективних шляхів 

вивчення, а також формулює оптимальний алгоритм його аналізу.  

Розв’язання лінгвістичного завдання щодо визначення іллокутивної складової спілкування спирається на 

теорію мовленнєвих актів, розроблену американським та британським філософами Дж. Сьорлом [1] і 

Дж. Остіном [2]. У своїх працях науковці стверджують про важливість семантичного та прагматичного аспектів 

дослідження мовленнєвих актів, водночас виділяють комунікативну інтенцію як змістовний показник під час 

дослідження комунікативно-функціонального плану вираження мовлення. 

На теперішній час у межах вивчення дискурсивної парадигми відбувається переосмислення й поглиблення 

підходів до аналізу поняття «мовленнєвий акт», розширення його семантичного наповнення, тлумачення його як 

найменшої одиниці дискурсу, в якому мовленнєвий акт – це «мовленнєва взаємодія мовця й слухача для 

досягнення певних перлокутивних цілей мовця шляхом конструювання ними дискурсивного значення в ході 

спілкування» [3, c. 116]. 

На думку Т. Т. Врабеля, специфіка мовленнєвого акту власне спонукання полягає у тому, що бажана дія 

раціональна й доречна в конкретній ситуації, саме це мотивує вчинки мовця, які й викликають реакцію адресата. 

Зазначений мовленнєвий акт виражається за допомогою тактики безпосереднього контролю, яка реалізується 

конверсивними похідними [4]. 

Під час проведення лінгвістичної семантико-текстуального експертизи мовлення значну увагу слід приділяти 

дослідженню цілого дискурсу, враховуючи той факт, що іллокуція спонукання доволі часто супроводжується 

іншими мовленнєвими актами, які уточнюють лексичне наповнення спонукання. Ретельному вивченню підлягають 

також фрази-відповіді адресата, оскільки взаєморозуміння між адресатом і адресантом виявляється на поняттєвому 

плані вираження, коли адресант висловлювання передбачає, що під час промовляння директивного висловлення з 

певним спонукальним змістом воно буде зрозуміле адресатом, який, у свою чергу, має виконати/не виконати дію, 

до якої його заохочують. Спонукання, що містяться в основі мовленнєвих актів, можуть виконувати функцію 

координування та спрямування лише за умови, якщо змістове наповнення є зрозумілим і прийнятним для 

учасників дискурсу, а також переноситься на наслідки дії, що пов’язані з семантичним змістом висловлення. 

Мовленнєвий акт спонукання передається висловлюванням у формі, що має відповідну лексико-граматичну 

структуру, значення якої зазвичай пояснюють зв’язком із певною ситуацією або фактом на рівні дискурсу 

досліджуваної розмови. Змістом такого спонукання буде майбутня дія, яку погодиться виконати адресат. У таких 



випадках йдеться також про встановлення у досліджуваному об’єкті мовленнєвого акту згоди / незгоди з 

виконанням названої адресатом дії. 

Висловлювання, виражені у формі спонукання, можуть мати як пряму, так і непряму форму, коли для 

спонукання адресантом використовують невербальні засоби, багатозначні слова, натяки, жести й т. ін. Зазначені 

випадки зазвичай ускладнюють семантико-текстуальне дослідження, у таких ситуаціях існує можливість 

ненадання експертом висновків у категоричній формі. Якщо на вербальному рівні висловлювання мають пряму 

форму вираження, то шляхом змістового, логіко-граматичного та семантико-синтаксичного аналізу досліджуваних 

розмов експерт може встановити висловлювання з іллокутивною складовою спонукання до дій. 

Граматично висловлювання зі спонукальним характером найчастіше передають дієслова наказового способу 

однини й множини або інфінітивна форма дієслів (такі, як «принеси», «привези», «надайте», «купіть», 

«покладіть», «забирайте», «віднесіть» і т. ін.). Наприклад, експертному дослідженню підлягала розмова, 

основною темою якої було бажання мовця М. прискорити розгляд справи щодо скоєної ним дорожньо-

транспортної пригоди та повернення йому автівки [5]. Мовець Ж., до якого звернувся мовець М. із проханням 

владнати ситуацію зі співробітниками поліції, обіцяв допомогти, вказавши розмір грошової суми. Під час бесіди 

мовець Ж. запропонував мовцю М. надати йому грошові кошти для того, щоб він передав їх слідчому В. за 

прискорення розгляду справи та недоведення справи до судового розгляду. 

Шляхом дискурсивного та предметно-тематичного аналізу досліджуваної розмови експертом були встановлені 

висловлювання з іллокуцією спонукання (наприклад, «Ви нам лише принесіть хоча б половину, і ми одразу 

розпочнемо рухи», «Ви ж самі розумієте, що від вас потрібно… чим раніше ви привозите, тим для вас же й 

краще», «Ви надаєте мені, а я передам слідчому» та ін.). Ураховуючи лексичне значення слів «спонукати», 

«спонукання» та на основі лексико-синтаксичного, граматичного аналізу експерт-лінгвіст встановив, що у 

висловлюваннях мовця Ж. містяться лексеми із семантикою спонукання, заохочення співрозмовника (мовця М.) до 

виконання певних дій, вчинків (а саме, «принесіть», «привозіть», «надайте» і т. ін.), тобто до надання грошових 

коштів у визначеній сумі. Також були встановлені слова і словосполучення з семантикою прискорення виконання 

певних дій («хоча б і зараз», «чим скоріше, тим краще», «треба прискорити» і т. ін.), що підкреслювали 

іллокутивну силу спонукання протягом усієї бесіди. Оскільки предметом було надання грошових коштів за 

сприяння під час розгляду кримінальної справи, а також, враховуючи наявність лексичних маркерів, семантика 

яких входить до денотативного поля поняття «вигода», у процесі дослідження було встановлено, що у розмові 

наявні висловлювання, в об’єктивному змісті яких йдеться про спонукання до надання вигоди (наприклад, «ми тут 

працюємо, аналізуємо, в чому справа, чи можна якось викрутити у вашу сторону», «передавайте хоч зараз, тоді 

завтра справа вирішиться», «п’ять тисяч доларів – сюди входить уся ця кухня», «сьогодні принесли, завтра уже 

отримали», «це лише в ваших інтересах» і т. ін.). Отже, на основі проведеного лінгвістичного семантико-

текстуального дослідження було встановлено, що в змісті розмови йдеться про спонукання до надання вигоди за 

виконання дій на користь певної особи. 

Із точки зору учасників бесіди, взаєморозуміння не може бути привнесене ззовні, навіть якщо це буде 

«безпосереднє вторгнення у здійснення діяльності, або непрямий, проте розрахований на власний певний 

результат, вплив на ставлення партнера до пропозиційного змісту» [6, с. 292-293]. Під час промовляння 

висловлювання з певною пропозицією адресант передбачає, що воно буде зрозумілим співрозмовнику незалежно 

від того, у якій формі виражено спонукання (експліцітно або імпліцитно), а також від того, чи погодиться він 

виконати дії, до яких його спонукають. Про розуміння можна судити за реактивною дискурсивною відповіддю 

адресата, у якій проявляється перлокутивний ефект, тобто його реакція, що викликана шляхом реалізації 

висловлювання. 



Слід звернути увагу, що доволі часто об’єктом дослідження є мовлення, в якому інформація спонукального, 

пропозиційного змісту носить імпліцитний, непрямий або вербально невиражений характер. У таких випадках 

спостерігаємо низку стійких мовленнєвих ознак іллокуції спонукання: на лексичному рівні використання неповних 

речень, багатозначних слів, лексем та лексичних конструкцій жаргонного чи діалектного походження, на 

граматичному – уживанням висловлювань, виражених у формах майбутнього або минулого часу, недійсного 

способу, наперед продумана заміна форми категорії числа (наприклад, однину замінено множиною й навпаки) і 

т. ін. Наприклад, «завтра я приходжу в кабінет, а твоя вдячність вже там», «а завтра я тобі скажу, що вчора 

вже було пізно, ти мав прибігти непустим ще три дні тому» [5] і т. ін. У таких висловлюваннях, як зазначено 

раніше, поняттєвий зміст окремої репліки або фрази можна реконструювати лише у конкретній мовленнєвій 

ситуації, значення подібних еліптичні висловлювань визначається лише предметно-тематичним наповненням 

певного дискурсу. 

Виявлення висловлювань, виражених у формі спонукання до надання вигоди, проведення їхнього мовленнєвого 

аналізу й дослідження в межах лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення, на сьогодні 

ґрунтується на базових теоріях мовленнєвого акту. Натомість, інколи виявляється недостатнім вивчення класичних 

підходів до розуміння комунікативних інтенції, їхнього вербального вираження. Отож, розроблення теоретичних 

засад мовленнєвого акту спонукання до надання вигоди наразі дедалі частіше привертає до себе увагу фахівців і 

продукується значним попитом на висновки експертів з лінгвістичного дослідження мовлення серед судових, 

слідчих і правоохоронних органів України. 
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ПРАВИЛЬНІСТЬ ЗНЯТТЯ ПАПІЛЯРНИХ УЗОРІВ РУК У ЛЮДИНИ ТА ПОМЕРЛОГО 

CORRECTNESS OF REMOVAL OF PAPILLARY SAMPLES OF HANDS AT THE PERSON AND THE 
DECEASED 

 
ПРАВИЛЬНОСТЬ СНЯТИЯ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ РУК ЧЕЛОВЕКА И УМЕРШЕГО 

 
Тема присвячена висвітленню та аналізу актуальних питань щодо правильності зняття відбитків папілярних узорів пальців 

та долонь рук трупа, що сприяє ідентифікації злочинця та розкриттю злочинів. На основі наукових напрацювань визначено 



основні сучасні методи послідовності зняття та вказано на практичні проблеми ідентифікації померлого, що виникають у 
зв’язку з неналежним забезпеченням допоміжних засобів експертів. 

Ключові слова: дактилоскопічна експертиза, ідентифікування померлого, папілярний узор. 
 
The topic is devoted to the coverage and analysis of topical issues regarding the correctness of taking papillary samples of fingers 

and palms of the corpse, which contributes to the identification of the offender and the detection of crimes. On the basic of scientific 
developments the basic modern methods of sequence of removal are defined and practical problems of identification of the deceased 
which arise in connection with inadequate maintenance of auxiliary means of experts are specified. 

Key words: dactyloscopic examination, identification of the deceased, papillary pattern. 
 
Тема посвящена освещению и анализу актуальных вопросов правильности снятия отпечатков папиллярных узоров пальцев 

и ладоней рук трупа, что способствует идентификации преступника и раскрытию преступлений. На основе научных наработок 
определены основные современные методы последовательности снятия и указаны практические проблемы идентификации 
умершего, возникающие в связи с ненадлежащим обеспечением вспомогательных средств экспертов. 

Ключевые слова: дактилоскопическая экспертиза, идентификация умершего, папиллярный узор. 
 
На сьогоднішній день дактилоскопічні дослідження залишаються найбільш розповсюдженим видом експертних 

досліджень, адже серед різноманітних слідів, що вилучають із місць вчинення злочинів, більше ніж 50 % 

складають сліди рук. Отже, найбільшу цінність для ідентифікації мають відбитки папілярних узорів рук та ніг 

людини. 

Саме сліди папілярних узорів людини, що залишилися на місці події, завдяки таким своїм основним 

властивостям, як індивідуальність, неповторність і незмінюваність, є одним з найцінніших джерел 

інформації як про особу злочинця, так і про обставини вчинення злочину, адже людина є головним 

слідоутворюючим об’єктом у механізмі злочину. Майже кожна частина тіла людини може залишати сліди на 

контактуючих об’єктах. Але під час скоєння будь-яких дій найчастіше беруть участь руки людини. Тому в 

першу чергу сліди-відображення будови рук використовують для розкриття та розслідування злочинів [1, 

с. 311]. 

Огляд місця вчинення злочину починають із місця проникнення злочинця в приміщення. Експерт на місці події 

першим заходить до приміщення, яке підлягає огляду. Він повинен змоделювати вчинений злочин, тобто уявити 

весь шлях злочинця, визначивши, де потрібно шукати сліди рук у першу чергу. 

Основне правило експерта у разі виявлення слідів рук – не залишати власних слідів. Із цією метою працювати 

бажано в гумових рукавичках. Однак, виявлення на місці огляду слідів рукавичок не є підставою для подальшого 

припинення пошуку слідів рук. У результаті взаємодії злочинця з матеріальними об’єктами залишаються 

різноманітні сліди, найчастіше – незабарвлені (невидимі) сліди пальців і долоней рук. Чіткість та інші 

характеристики слідів папілярних візерунків, які утворено в результаті контакту поверхні шкіри з різними 

предметами, залежать від стану рельєфу поверхні шкіри, кількісного та якісного складу слідоутворюючої 

речовини, особливостей слідоспримаючої поверхні і, нарешті, від механізму утворення слідів [2]. 

Багато злочинів залишаються нерозкритими через неналежне зняття відбитків папілярних узорів рук як 

з місця вчинення злочину, так і зняття відбитків у померлого, дактилокарти яких надають на дослідження 

непридатними для ідентифікування особи [3, ст. 159]. 

Слід розуміти різницю між зняттям відбитків у живої людини та у померлого. 

Головну роль у здатності папілярного візерунку відображати свої особливості в безбарвних слідах відіграє 

слідоутворююча речовина, основними компонентами якої є піт і жир. 

Потові залози знаходяться в підшкірній жировій клітковині, а їхні вивідні штопороподібні протоки, проходячи 

через дерму, закінчуються у верхньому шарі епідермісу гирловими отворами воронкоподібної форми (порами). 

Найбільша кількість пор розташована в борозенках між папілярними лініями. Крім поту до складу 

слідоутворюючої речовини папілярного узору входять нейтральний шкірний жир і найдрібніші клітини 



омертвілого епідермісу. Слідоутворюючу речовину прийнято називати потожировою, її компоненти відіграють 

найважливішу роль у процесі виявлення слідів рук фізичними й хімічними способами. 

Під час дактилоскопіювання живих осіб на гладку пластинку видавлюють невелику кількість 

друкарської фарби і розкочують її гумовим валиком. Дактилоскопійованому слід вимити руки теплою 

водою з милом, після чого нігтьові фаланги всіх пальців прокочують від краю до краю по пластинці з 

фарбою, потім у тому самому порядку прокочують їх у спеціально зазначених місцях на дактилокарті. Після 

прокочування на дактилокарту наносять контрольний відбиток чотирьох пальців водночас (крім великого, 

що наносять окремо в спеціально відведеній графі), який допомагає перевірити, чи нанесені окремі відбитки 

пальців рук на відповідні місця дактилокарти, і визначити, якою рукою та яким пальцем залишено 

відбиток на місці події [4, с. 86]. 

Дактилоскопіювання трупа має свої особливості. Фарбу з пластинки за допомогою гумового валика наносять на 

пальці, потім прокочують кожний палець окремими квадратиками паперу, закріпленими на поверхні предмету з 

обмеженоюю площею (наприклад, на сірникову коробку). Аркуші паперу з відбитками пальців наклеюють на 

відповідне місце дактилокарти, а контрольний відбиток не роблять. 

Велике значення має зняття відбитків папілярних узорів пальців із трупів з використанням спеціального 

набору, який має назву «Набір для зняття відбитків пальців з трупів». Він відрізняється від звичайного 

набору лише розчином-спреєм для відновлення тканини, з використанням яких відбитки будуть чіткими і 

повними [5]. 

Також спеціаліст має стежити за тим, щоб на дактилоскопічних картах не було незадовільних (неправильних) 

відбитків. До них належать відбитки, у візерунках яких є білі зони (не відобразилися усі дельти та папілярні лінії), 

або якщо є змазані ділянки; папілярні лінії погано (слабко) розрізняються чи суцільно вкриті («забиті») 

типографською фарбою тощо. 

Тому вбачається, що дотримання усіх наведених вище вимог, у разі правильного зняття відбитків папілярних 

узорів дасть змогу експерту-трасологу ідентифікувати особу за відбитками папілярних узорів пальців рук, що 

сприятиме збільшенню кількості розкритих злочинів.  
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Кожна книга кириличного шрифту XV-XVII ст. ст. є пам’яткою друку, підлягає зберіганню та вивченню. 

Суспільство не може розвиватися достатньо цивілізовано, якщо серед своїх пріоритетів не бачить завдання 

збереження книжкових багатств. Вони мають величезну історичну, наукову, духовну, а також матеріальну 

цінність. 

Досліджуючи ту чи іншу книгу – старовинну, цінну, рідкісну, судовий експерт мистецтвознавець бачить, що 

вона має свої особливості. Необхідно попримірникове вивчення рідкісних книжок. Слід зазначити, що багато 

стародруків мають варіанти з суттєвими розбіжностями в наборі та ілюстративному оформленні. Крім того 

необхідно звертати увагу на власницькі записи, помітки, вкладки. Все це буде відрізняти один примірник від 

іншого. 

Серед дослідників дефектної стародрукованої книги слід виділити доробок О. О. Гусєвої, яка все життя 

займається дослідженням стародрукованих книг. Нею були розроблені принципи ідентифікації анонімних видань 

та дефектних екземплярів на основі фронтального вивчення зібрання слов’янських стародрукованих книг 

кирилівського друку XV-XVІІІ століть [1]. 

Було встановлено «датуюче» значення низки характеристик книги для проведення атрибуції анонімних видань 

та дефектних екземплярів. Крім того слід зазначити, що ідентифікації означених видань допомагає 

топохронологія (за містами та типографіями у хронології), яка допомагає робити висновки щодо національних та 

помісних особливостей поліграфічного оформлення книг. 

Для українських дослідників книги та судових експертів-мистецтвознавців особливий інтерес являють 

розроблені О. О. Гусєвою методичні рекомендації «Идентификация экземпляров украинских изданий 



кирилловского шрифта второй половины XVI-XVIII в. в.» [2]. 

Видання допомагає дослідникам, експертам книги виявити із загальної маси дефектних примірників видання 

українського друку та визначити їх вихідні дані. В ньому зосереджена увага виключно на зовнішніх ознаках 

українських видань, зафіксованих у каталогах книг кирилівського друку XVI-XVIII ст. ст., а саме: набір в один або 

в два стовпці, кількість рядків у полосі набору, сигнатура та колонцифра, формат і кількість аркушів в зошиті. 

Наводяться нові спостереження, пов’язані безпосередньо з технологією виробництва книги, з національними 

особливостями її поліграфічного оформлення та методикою виправлення помилок. 

З точки зору ідентифікації дефектних примірників стародруків українських видань перш за все аналізуються: 

місце розташування і оформлення колонцифр, знаків виноски, набірних прикрас колонтитулів, рамок, якими 

оформлені набірні полоси; практика встановлення року видання за додатковими статтями і таблицями (пасхалія), 

техніка виправлення тексту в тиражі; особливості книжкової гравюри, видавничої палітурки; звертається увага на 

історичні реалії як такі, що допомагають датувати видання. 

Дефектні примірники, зазвичай не мають вихідних даних, які можливо було визначити хоча б приблизно. 

У першу чергу необхідно визначити назву наданої на дослідження книги. В ранню епоху – ХV-XVII ст. ст. 

переважно друкувались богослужбові книги. Їх приблизно 25 видів. 

Найбільш простіший спосіб визначення змісту книги – ретельне ознайомлення з колонтитулами наданого на 

дослідження видання. 

В українських та білоруських типографіях друкувалось багато богослужбових видань, а саме Акафістів, 

Акафістів та Каноніків. Останні близькі за складом до Молитвословів, які видавалися за межами Москви. 

Окрім вищевказаних видань часто друкувалися книги великого формату в 2 градуси. В Україні, Києві та Львові, 

в якості керівництва для священиків будо видано в 4 градуси – Номоканон. Загальною ознакою цих видань було 

лінійне обрамлення навколо сторінок. 

При визначенні місця та часу видання стародруку необхідно враховувати всі зовнішні ознаки цього видання, а 

саме: формат, кількість строк на сторінці, висоту 10 строк шрифту, кількість аркушів або сторінок, які є у 

наявності в досліджуваному виданні з вказівкою порушень правильного розрахунку аркушів, наявність сигнатур, 

кількості аркушів у зошиті, гравюри, орнамент. 

Ці ознаки можливо використовувати для точного визначення дефектного примірника, так як вони могли бути 

вказані раніше у бібліографії, каталогах, словниках граверів, альбомах шрифтів та орнаментики при описі повних 

примірників. 

Вагомою ознакою являється наявність або відсутність сигнатур. Українські, білоруські та деякі закордонні 

видання мають літерні сигнатури кирилівського шрифту, набор тексту в два стовпчики. В Києві та Львові такий 

набір тексту застосовується у виданнях 1630-1640 рр. 

Лінійне обрамлення в українських виданнях постійно зустрічається з 1609 року. Рамки з набірних прикрас – з 

1616 р. 

Крім зазначених, українські видання мають й інші яскраві ознаки, а саме: велика кількість титульних листів із 

фортами, гравюр-ілюстрацій в тексті, орнамент із фантастичними фігурами, зображення людей, тварин, птахів. 

Вказані ознаки важливі тим, що вони дозволяють орієнтуватися в масиві дефектних примірників видань, без 

допомоги різноманітних посібників та допомагають віднести досліджуване видання до тієї чи іншої держави. 

Для подальшого визначення дефектного примірника необхідно розглянути типографський матеріал, який 

стосується наданого на дослідження видання, а саме: альбоми гравюр, шрифтів, ілюстровані роботи з історії 

книгодрукування, що дають можливість експерту-мистецтвознавцю скласти уявлення про орнаменти, гравюри та 

шрифти. 



При збігу елементів досліджуваного примірника з ілюстраціями у посібнику або альбомі, можливо імовірно 

віднести його (досліджуваний примірник) до книг виданих типографією, видання якої відображені в посібнику, 

альбомі. 

Робота експерта над гравюрою потребує ретельності. При дослідженні подібних гравюр необхідно вивчити 

тотожність або розбіжності тієї дошки, з якої були зроблені відтиски. Гравюри, що порівнюються між собою, 

необхідно вивчати штрих за штрихом, звертаючи увагу на найдрібніші розходження. Крім того, треба зазначити, 

що розбіжності, які іноді виходять із зношеності дошки, не позначають відбитка, зробленого з іншої дошки. 

Видання з відтиском, зробленим з більш свіжої дошки можливо віднести до більш раннього часу. 

Необхідність детального порівняння гравюр наочно видна, коли маєш справу з виданнями, які навмисно 

копіюють видання, що вийшли друком значно раніше. 

При дослідженні гравюри, орнаментальної або ілюстративної, необхідно ретельно вдивлятися, чи є на ній ім’я 

або ініціали майстра, який її створив. Зазвичай вони позначаються з нижнього краю гравюри. Ім’я гравера іноді 

може вказати на друкарню, де на той час була видана надана на дослідження книга. 

Якщо зупинитися на шрифтах, то слід зазначити, що більша частина шрифтів достатньо рідко передавалась із 

однієї друкарні до іншої. Вивчати шрифти та порівнювати їх із відтвореними типографським способом в альбомах 

досить складно. 

Імена та ініціали граверів а також умовні позначення їх імен достатньо вивчені та можуть бути знайдені в 

словниках Д. А. Ровинського, П. Н. Попова та інших виданнях. За допомогою цих словників можливо встановити, 

в яких містах та друкарнях у свій час працювали гравери. Деякі з них працювали у різних типографіях. Іноді 

дошки переходили з однієї типографії до іншої, а тому ім’я гравера не завжди визначає типографію. 

Іноді у словнику вказується декілька майстрів, які працювали над одним виданням, при цьому позначено 

місцезнаходження їх гравюр. Як альбоми, так і словники граверів без точних покажчиків не можуть допомогти в 

ідентифікації видання [3]. 

При ідентифікації дефектних примірників стародрукованих видань найчастіше доводиться звертатися до 

друкованих каталогів та опису стародруків. Якщо примірник книги описаний у них, це дуже прискорює 

ідентифікацію досліджуваного видання. 
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В связи с активизацией в Украине проверок противопожарного состояния учреждений образования, здравоохранения, 
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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 такі: 

– 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 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 на 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 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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излишков по операциям с денежными средствами в кассе и на счетах в банке на основе результатов инвентаризации. 
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Економічні злочини вчиняються суб’єктами господарювання у процесі здійснення ними професійної 

управлінської або фінансово-господарської діяльності у результаті недотриманні норм і правил, що їх 

регламентують. Відповідно до чинного законодавства всі операції, з яких складається господарська діяльність 

будь-якого підприємства, мають знаходити своє відображення у бухгалтерському обліку. 

Однією з основних вимог, що висуваються до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Вона 

забезпечується багатьма способами, одним із яких є інвентаризація. Обов’язок підприємств проводити для 

забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності інвентаризацію, під час якої 

перевіряються і документально підтверджуються наявність, стан і оцінка його активів і зобов’язань, закріплено у 

ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1]. 

Основними джерелами інформації під час розслідування економічних злочинів і вирішення господарських 

спорів у суді є дані первинних облікових документів, записи в регістрах бухгалтерського обліку, а також фінансова 

звітність підприємств, яка складається на підставі цих документів і записів. 

Процес організації та проведення інвентаризації викладено у Положенні про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженому наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 (зі змінами та 

доповненнями) [2]. 

При проведенні інвентаризації каси слід керуватись також нормами Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 148 від 

29.12.2017 (зі змінами та доповненнями) [3]. 

Дослідження операцій з коштами в касі та на рахунках у банку здійснюється судово-економічною експертизою 

окремо від інших господарських операцій, коли поставлені перед експертом питання стосуються нестачі коштів 

або/і порушення нормативних документів, що регулюють облік коштів у касі підприємства та на його банківських 

рахунках, через привласнення їх окремими працівниками (касирами, бухгалтерами). Цей розділ судово-

бухгалтерської експертизи належить до найскладніших і дуже трудомістких. 

Метою судово-економічної експертизи готівково-розрахункових операцій є встановлення об’єктивної істини 

щодо достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності готівково-

розрахункових операцій. 

Основними завданнями судово-економічної експертизи щодо стану та операцій із грошовими коштами в касі та 

на рахунках у банку є: 

– установлення правильності документального оформлення операцій з руху грошових коштів; 

– визначення документальної обґрунтованості нестач (лишків) грошових коштів; 

– визначення і підтвердження розміру матеріального збитку, завданого матеріально відповідальною особою 

внаслідок навмисних корисливих правопорушень; 

– установлення відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій з 

грошовими коштами чинним нормативним актам з бухгалтерського обліку; 

– підтвердження виявлених недоліків у організації бухгалтерського обліку грошових коштів і контролі 

фінансово-господарської діяльності підприємства, які сприяли утворенню матеріальних збитків; 



– установлення причин, які сприяли навмисним зловживанням; 

– установлення правильності визначення оподатковуваного прибутку підприємства і розрахунку розмірів 

податків; 

– установлення правильності методики проведення документальної ревізії грошових коштів у касі й на 

рахунках у банку і достовірності її результатів. 

Основним завданням судово-економічної експертизи операцій із грошовими коштами незалежно від обсягу 

досліджуваних операцій є установлення розміру заподіяної шкоди, відповідальних за неї конкретних осіб та 

виявлення причин, що зумовили правопорушення, з метою їх профілактики. 

Об’єктами судово-економічної експертизи грошових коштів у касі та на рахунках у банку є: 

– касові книги і звіти касира з доданими до них прибутковими і видатковими касовими ордерами та іншими 

грошовими документами; 

– виписки установ банку з розрахункового, валютного та інших рахунків; 

– платіжні доручення, вимоги-доручення, рахунки-фактури та інші документи, що додаються до виписок 

банків; 

– чекові книжки та корінці використаних і анульованих чеків; 

– платіжні відомості на виплату заробітної плати; 

– журнали-ордери і відомості № 1, № 2, а також журнали-ордери № 3 і № 7; 

– акти внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок; 

– листування з установами банків та іншими фінансовими органами. 

Об’єктами судово-економічної експертизи грошових коштів у касі та на рахунках у банку мають бути також 

такі операції: 

– збереження коштів у касі, закріплення матеріальної відповідальності; 

– операції, що здійснюються готівкою; 

– перекази грошових сум з розрахункового рахунка на рахунки в банках (інколи вони пов’язані з передаванням 

грошей підставним особам або розкраданням грошових коштів); 

– повнота відображення виручки, що надійшла на поточний рахунок; 

– використання грошових коштів у особистих цілях, наприклад для оплати з поточного рахунка підприємства 

штрафів, які мають персональний характер, а також оплата послуг неслужбового характеру, одержаних окремими 

працівниками; 

– нестача коштів та збитки, виявлені ревізією, обґрунтованість їх, відповідальні особи. 

Таким чином, основними принципами та особливостями досліджень питань встановлення нестач та надлишків 

за операціями із грошовими коштами в касі і на рахунках у банку на основі результатів інвентаризації є: 

достовірність оцінки та реальність відображення в балансі та фінансовій звітності; повнота оприбуткування; 

обґрунтованість (законність) вибуття; дотримання вимог законодавчо-нормативного забезпечення щодо їх обліку; 

стан збереження грошових коштів; сума заподіяної шкоди за наслідками виявлених нестач, розкрадань та особи, 

причетні до цих порушень. 

 
Перелік посилань 

 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 16.07.1999. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/996-14 (дата звернення: 22.11.2021). 
2. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: затв. наказом Міністерства фінансів України № 879 від 

02.09.2014 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1365-14 (дата звернення: 22.11.2021). 
3. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління 

Національного банку України № 148 від 29.12.2017 (зі змінами т доповненнями). 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/v0148500-17 (дата звернення: 22.11.2021). 



УДК 343.98 
Корж Валентина Павлівна 

 
доктор юридичних наук,  

професор кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології 
 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
  

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО 
ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ 

 
FORENSIC CHARACTERISTICS OF FRAUD COMMITTED 

ORGANIZED GROUP 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ 

 
Розглянуто сучасні тенденції розвитку криміналістичного вчення про криміналістичну характеристику злочинів, розроблено 

теоретичні положення криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого організованою групою, та її основні структурні 
елементи; обґрунтовано практичне значення використання знань криміналістичної характеристики для практики розслідування 
шахрайства. 

Ключові слова: криміналістична характеристика, шахрайство, організована група, структурні елементи, розслідування. 
 
The modern trends in the development of the forensic characteristics of crimes are considered, the theoretical provisions of the 

forensic characteristics of fraud committed by an organized group, its main structural elements are developed; the practical significance 
of the use of knowledge of forensic characteristics in the investigation of fraud has been substantiated. 
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Рассмотрены современные тенденции развития криминалистической характеристики преступлений, разработаны 

теоретические положения криминалистической характеристики мошенничества, совершенного организованной группой, ее 
основные структурные элементы; обосновано практическое значение использование знаний криминалистической 
характеристики в расследовании мошенничества. 
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Криміналістична характеристика злочинів посідає центральне місце в методиці розслідування окремих видів 

злочинів. Теоретичні положення криміналістичної характеристики злочинів викладені у наукових працях 

російських і українських вчених криміналістів, зокрема: В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, В. Д. Берназа, І. О. Возгріна, 

О. В. Волохова, В. К. Гавло, Ю. В. Гавриліна, І. Ф. Герасимова, Г. І. Грамовича, О. Н. Колесніченка, 

М. П. Яблокова та інших. Науковий аналіз праць відомих вчених щодо криміналістичного вчення про 

криміналістичну характеристику злочинів, узагальнення слідчої практики дозволяє нам зробити висновок про те, 

що криміналістична характеристика злочинів є категорія криміналістичної науки, основний структурний 

елемент методики розслідування, її не можна підмінити переліком унормованих Кримінальним процесуальним 

кодексом обставин, що підлягають встановленню і доказуванню, тобто предметом доказування. Високий 

сучасний рівень теоретичних розробок криміналістичної характеристики злочинів в цілому дозволяє її розглядати 

як наукову категорію. Основні положення криміналістичної характеристики шахрайства викладено 

І. В. Александровим, С. І. Аненковим, М. М. Букаєвим, О. В. Волоховою, В. І. Гаєнко, О. Л. Мусієнко іншими. 

Слід зазначити, що криміналістична характеристика шахрайства, вчиненого організованою групою, та її основні 

структурні елементи не були предметом наукового дослідження. 

Шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання 

довірою,вчинене організованою групою є найбільш розповсюдженим злочином проти власності. Знання слідчим 

криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого організованою групою,та вміння використовувати її 

сприятиме оперативному розкриттю та розслідуванню шахрайства. Вважаємо, що до суттєвих елементів 

криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого організованою групою, належать: 1) сфера та предмет 

злочинного посягання; 2) характеристика кримінальних функцій членів організованої групи,їх особистих якостей; 



3) характеристика типових способів та корупційних схем шахрайства; 4) характеристика корупційних зв’язків 

членів організованої групи;5) дані про обстановку вчинення злочину; 6) типові сліди шахрайський дій; 7) відомості 

про особу потерпілого (жертви). 

Аналіз слідчої та судової практики дозволяє визначити типові сфери злочинного посягання організованої групи 

шахраїв. Насамперед, це: бюджетна сфера,житлового будівництва, інвестування, торгівлі, нерухомості, 

телекомунікаційних систем та засобів, транспортних, рекламних, страхових, фінансових, освітянських, медичних 

послуг, зайнятості населення, інформаційних технологій, банківської діяльності, кредитування, соціальних виплат, 

споживчого ринку, інтелектуальної власності, мобільного зв`язку інші. Предметом злочинного посягання 

організованої групи шахраїв є рухоме і нерухоме майно фізичних, юридичних осіб, право на володіння цим 

майном або його часткою. 

Суттєве значення для викриття членів організованої групи шахраїв та розслідування їх організованої злочинної 

діяльності є характеристика кримінальних функцій членів організованої групи,їх особистих якостей. Варто 

зазначити, що організаторами злочинного бізнесу, з урахуванням сфери посягання, є підприємці, які з метою 

заволодіння рухомого або нерухомого майна використовують свій статус, корупційні зв’язки з посадовцями 

владно-управлінських та правоохоронних органів. 

У криміналістиці виділяють традиційні та сучасні способи шахрайства. Так, традиційними способами 

шахрайства є: продаж підроблених золотих, діамантових виробів (фармазонство); використання грошових і 

речових «ляльок»; продаж підроблених творів мистецтва; нееквівалентний розмін грошових коштів; здійснення 

поборів під виглядом представників контрольних, правоохоронних органів, соціальних чи технічних служб; 

продаж транспортного засобу з використанням фіктивної ощадної книжки на пред`явника; використання 

фіктивного виграшу в лотерею; продаж незабезпечених акцій; одержання матеріальних цінностей на базах, 

сховищах за підробленими документами;одержання зарплати, пенсії, грошової допомоги чи інших виплат за 

підробленими документами; надання неправдивих обіцянок щодо придбання майна, транспортних засобів, житла 

інші. 

Слід виокремити сучасні способи заволодіння організованою групою шахраїв грошовими коштами юридичних 

або фізичних осіб та корупційні схеми. Насамперед це: 

– одержання банківських кредитів з використанням фіктивних документів; 

– проведення незаконних фінансових операцій з використанням комп`ютерних технологій; 

– утворення фінансових компаній, фондів для залучення грошових коштів населення та їх привласнення; 

– складання фіктивних угод (правочини) з житлом: продаж, оренда, залог, обмін; 

– утворення фіктивних інвестиційних, благодійних фондів; 

– використання підроблених пластикових карток для одержання, грошових коштів у банкоматах чи придбання 

товарів у торгівельних установах; 

– використання підроблених кредитних карток, фіктивних банківських авізо, 

цінних паперів при здійсненні фінансово-економічних операцій; 

– використання крадених або фіктивних паспортів при проведенні фінансових, господарських операцій; 

– використання підроблених паспортів та ідентифікаційних кодів при оформленні кредитів; 

– використання інформації з електронних інформаційних систем; 

– використання засобів зв`язку в різних шахрайських комбінаціях, в том числі технічних маніпуляцій з 

мобільними телефонами та інші. 

Реалізують шахраї злочинні наміри тим чи іншим способом завдяки корупційним зв’язкам із посадовими 

особами корупціонерами органів державної влади та управління. Останні в процесі реалізації владних функцій, 



службового повноваження надають членам організованих груп шахраїв, з урахуванням сфери їх злочинної 

діяльності, наступні корупційні послуги: корупційне сприяння, корупційний протекціонізм, корупційне 

заступництво, корупційну протидію, корупційний лобізм тощо і одержують за ці послуги корупційну 

винагороду («відкат»). 

Елементами криміналістичної характеристики шахрайства є обстановка вчинення шахрайства, про особу 

потерпілого,типові сліди злочину. «Слідова картина» на місці події шахрайства відсутня, оскільки часто такого 

місця не має. Сліди злочинної діяльності організованої групи шахраїв, як правило, зберігаються в документах, які 

вони використовують при вчиненні шахрайства. Ці документи містять важливу для слідства інформацію, оскільки 

шахраї, підробляючи документи, використовує їх для обману та введення в оману потерпілого, посадових чи 

матеріально-відповідальних осіб. Типові сліди організованої злочинної діяльності шахраїв: 

1) документальні джерела інформації: підроблені пластикові картки; фіктивні договірні документи: договори 

оренди, купівлі-продажу, обміну, позики тощо; підроблені грошові, валютні кошти;фіктивні цінні папери: акції, 

облігації, векселі, чеки, акредитиви, сертифікати та інше; фіктивні установчі документи щодо утворення та 

реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, бухгалтерські документи, банківські документи; фіктивні 

документи, що підтверджують одержання, оформлення кредитів, їх витрату; фіктивні приватизаційні документи: 

приватизаційні сертифікати, чеки, угоди, акти, протоколи аукціонів та інші; 

2) інформація із електронних інформаційних систем; 

3) речові докази: підроблені золоті, діамантові вироби; неякісний товар, техніка; підроблені твори мистецтва; 

грошові, речові «ляльки» тощо; 

4) ідеальні сліди; 

5) контактні сліди та інші. 

Вважаємо,що теоретичні положення криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого організованою 

групою, мають важливе значення для методики розслідування даного виду злочину. Знання слідчим елементів 

криміналістичної характеристики шахрайства, вчиненого організованою групою, сприятиме своєчасності 

виявленню членів організованої групи шахраїв та розслідуванню їх злочинної діяльності. Криміналістична 

характеристика слугує орієнтиром для слідчого при обрані напрямку розслідування,висуванні слідчих версій, 

виборі тактичних прийомів для проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій в 

умовах конкретної ситуації. 
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Сформульовано актуальні питання використання матеріалів спостереження за особою, річчю або місцем під час досудового 

розслідування. Проаналізовано та розкрито зміст використання таких матеріалів. 
Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, спостереження за особою, річчю або місцем. 
 



The abstracts formulate of the topical issues of using materials of observation of a person, thing or place during the pre-trial 
investigation. The content of the use of such materials is analyzed and revealed. 

Key words: covert investigative (search) actions, pre-trial investigation, observation of a person, thing or place. 
 
Освещаются актуальные вопросы использования материалов наблюдения за лицом, вещью или местом во время 

досудебного расследования. Проанализировано и раскрыто содержание использования таких материалов. 
Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, досудебное расследование, наблюдение за лицом, вещью 

или местом. 
 
Використання фактичних даних спостереження за особою, річчю або місцем під час досудового розслідування 

має важливе значення і надає слідчим низку переваг. Спостереження за особою, річчю або місцем є видом 

негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НС(Р)Д), відомості про факт та методи проведення яких не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством [1]. Матеріали, 

зібрані за результатами спостереження під час досудового розслідування, можуть набувати статус доказів за умови 

їх відповідності наступним критеріям: допустимості, належності, достатності та достовірності. 

Спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному 

спостереженні за особою слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її пересування, контактів, поведінки, 

перебування в певному, публічно доступному місці тощо або застосуванні з цією метою спеціальних технічних 

засобів для спостереження [2, c. 116]. 

Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному 

спостереженні за певною річчю або певним місцем слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її 

переміщення, контактів з нею певних осіб, подій у певному місці для перевірки відомостей під час досудового 

розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину або застосуванні з цією метою спеціальних технічних 

засобів для спостереження [2, c. 115]. 

Цілком очевидно, що існування у КПК України широкого переліку НС(Р)Д суттєво збільшує можливості 

органу досудового розслідування щодо пізнання фактів та обставин, які є предметом доказування у кримінальному 

провадженні. Низка науковців, досліджуючи інститут НС(Р)Д, наполягають на тому, що окремі з НС(Р)Д, серед 

яких спостереження за особою, річчю або місцем, підлягають виключенню із переліку НС(Р)Д за ознакою того, що 

вони мають «розвідувальний характер», або відповідно усталеної практики «проводяться оперативними 

підрозділами». За своєю сутністю такі дії навряд чи відносяться до дій слідчого, який не має для їх проведення ані 

необхідних знань і навичок, ані технічних засобів, ані допоміжних сил. Тому, на переконання таких фахівців ці дії 

мають відноситися до оперативно-розшукових заходів і проводити їх зобов’язані органи дізнання у взаємодії зі 

слідчим [3, с. 33-36]. На нашу ж думку, запровадження інституту НС(Р)Д було покликано спростити процес 

взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у частині отримання та використання оперативної інформації, 

необхідної для виконання завдань досудового розслідування, шляхом надання слідчому права на безпосереднє 

здійснення НС(Р)Д. 

Слід звернути увагу на те, що залучення великої кількості суб’єктів до діяльності, пов’язаної із провадженням 

спостереження за особою, річчю, місцем призводить до розголошення інформації щодо факту та методів 

проведення цієї дії [4, с. 143-146]. Наведене дає підстави для висновку, що визначений законом порядок 

проведення спостереження за особою, річчю, місцем потребує перегляду, з метою створення такого правового 

механізму його здійснення, який би забезпечував дотримання режиму конспірації в його ході, і, як наслідок, високу 

ефективність здобутих за ним результатів. 

Визначення шляхів використання результатів спостереження за особою, річчю або місцем передбачає 

планування слідчим, яким саме чином отримані матеріали будуть використовуватися під час досудового 

розслідування [5, c. 107]. Такі матеріали можуть бути використані: як докази у суді; під час застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження (при вирішенні питання про застосування запобіжних заходів); з метою 



забезпечення безпеки учасників кримінального провадження; як підстави для проведення інших 

слідчих (розшукових) дій тощо. 

Як свідчить аналіз практичного досвіду проведення спостереження за особою, річчю або місцем є можливим 

лише у випадку налагодженої взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами. Зокрема, підрозділи 

оперативного документування, які уповноважені здійснювати цей вид НС(Р)Д мають одержати усю інформацію, 

необхідну для ефективного проведення слідчої дії. Якщо об’єктом спостереження є людина, а не річ або місце, 

слідчий має надати до оперативного підрозділу її фотографічне зображення, інформацію щодо роду занять, кола 

спілкування, звичок, уподобань, що має суттєве значення для забезпечення ефективності ведення спостереження за 

цією особою. 

Отже, потрібно приділяти достатньо уваги питанням взаємодії, зміст якої передусім має полягати у постійному 

обміні інформацією, з метою правильного спрямування зусиль оперативного підрозділу щодо виконання завдань, 

поставлених у дорученні слідчого на здійснення НС(Р)Д, спільній координації дій. З цією метою доцільним 

вбачається запровадження практики створення міжвідомчих груп слідчих та оперативних працівників для 

підвищення ефективності проведення НС(Р)Д, зокрема спостереження за особою, річчю або місцем та можливості 

їх використання в ході досудового розслідування. 
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ISSUES OF FORENSIC EXAMINATION IN THE ACTIVITIES OF THE UNITED NATIONS 

 
ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИХ НАЦИЙ 

 
Розглянуто питання ролі судової експертизи та роботи експерта в діяльності Організації Об’єднаних Націй. Автором 

проаналізовано основні та найбільш затребувані сфери залучення судових експертів, вимоги до їхньої кваліфікації, а також 
гарантії щодо захисту їхньої діяльності. Зауважується, що Організація Об’єднаних Націй з кожним роком все більше 
підкреслює вагомість подальшого зростання ролі судової експертизи у здійсненні кримінального правосуддя та необхідність 
подальшого розвитку міжнародних зв’язків судово-експертних установ у світі. 

Ключові слова: судова експертиза, судово-експертна сфера, Організація Об’єднаних Націй. 
 
The role of forensic examination and the work of an expert in the activities of the United Nations is considered. The author analyzes 

the main and most popular areas of involvement of forensic experts, the requirements for their qualifications, as well as guarantees for 
the protection of their activities. It is noted that the United Nations is increasingly emphasizing the importance of further increasing the 
role of forensic examination in the administration of criminal justice and the need to further develop the international relations of forensic 
institutions in the world. 

Key words: forensic examination, forensic and expert field, United Nations. 



Рассмотрены вопросы роли судебной экспертизы и работы эксперта в деятельности Организации Объединенных Наций. 
Автором проанализированы основные и наиболее востребованные сферы привлечения судебных экспертов, требования к их 
квалификации, а также гарантии защиты их деятельности. Организация Объединенных Наций с каждым годом все больше 
подчеркивает важность дальнейшего роста роли судебной экспертизы в осуществлении уголовного правосудия и 
необходимость дальнейшего развития международных связей судебно-экспертных учреждений в мире. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная сфера, Организация Объединенных Наций. 
 
Одним із основних напрямів діяльності ООН, яку було створено 24.10.1945 з метою підтримки та зміцнення 

миру, безпеки та розвитку співробітництва між державами, є захист прав людини та забезпечення ефективного 

розслідування фактів їх порушень. 

У складі ООН функціонує Управління з наркотиків і злочинності, є Комісія з попередження злочинності та 

кримінального правосуддя. Крім того, ООН стала ініціатором створення низки міжнародних судів. У процесі 

діяльності ООН та міжнародних судів нерідко виникають питання, що вимагають залучення експертів у галузі 

судово-медичної, криміналістичної експертизи, а також інших видів судової експертизи. 

Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) було створено в 1997 році в результаті об’єднання 

Центру з міжнародного запобігання злочинності і Програми ООН з міжнародного контролю за наркотиками, як 

основний орган ООН для реалізації співробітництва в сфері боротьби зі злочинністю, нелегальним виробництвом і 

споживанням наркотиків, терористичною загрозою, корупцією, торгівлею людьми. Щодо залучення до роботи 

Управління судових експертів, у 1998 році було схвалено Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів та психотропних речовин. Поряд з іншими важливими положеннями, Конвенція містить 

норми про імунітет та гарантії особистої безпеки експертів, які погодилися надавати допомогу при проведенні 

розслідування або судового розгляду на території іноземної держави [1]. 

Зобов’язання, що накладаються міжнародними договорами щодо контролю над наркотиками, мають бути 

відображені у національних законах, і більшість держав уже розробили та впровадили відповідне національне 

законодавство. У поліцейських криміналістичних підрозділах, судово-експертних лабораторіях різних відомств 

проводяться судові експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин. Широко налагоджений обмін 

досвідом та науковими методиками дослідження. У цій діяльності ООН також бере активну участь [2]. 

У складі ООН з 1954 року розпочала роботу лабораторія з дослідження наркотиків. У 1997 році лабораторія 

була передана заснованому у складі ООН Управлінню з наркотиків і злочинності, яка на даний час функціонує у 

складі Секції лабораторного та наукового забезпечення (UNODC Laboratory and Scientific Section). 

До завдань Секції входить, поряд з іншим, удосконалення судово-експертного потенціалу держав-членів та їхня 

здатність дотримуватися міжнародно визнаних стандартів судово-експертної діяльності, розширення практики 

використання судово-експертними службами фактичних даних та інформації для вжиття обґрунтованих та 

оперативних заходів, розробки стратегічних підходів та політики прийняття рішень у галузі боротьби з 

наркоманією та злочинністю [3]. 

У 2011 році Управлінням з наркотиків і злочинності було вперше підготовлено Керівні принципи для 

персоналу та обладнання судово-експертних лабораторій. Управління ООН з наркотиків і злочинності надає 

допомогу в підготовці судових експертів для країн, що розвиваються і новостворених держав [4]. 

У 2012 році у доповіді Директора-виконавця Комісії ООН із запобігання злочинності та кримінальному 

правосуддю «Міжнародне співробітництво у судово-експертній сфері» було надано високу оцінку діяльності цього 

важливого підрозділу ООН. У доповіді, зокрема, були представлені пропозиції щодо об’єднання традиційної 

судово-експертної діяльності UNODC у сфері контролю над наркотиками з новими мандатами у судово-експертній 

сфері ширшого плану, а також висвітлювалися можливості для розширення діяльності UNODC щодо глобального 

забезпечення, доступності та використання високоякісних послуг у галузі судової експертизи для надання 

підтримки зусиллям державам-членам щодо протидії наркотрафіку, злочинності та тероризму у всьому світі [5]. 



Слід зазначити, що Секція лабораторного та наукового забезпечення (UNODC Laboratory and Scientific Section) 

здійснює програму Міжнародних Спільних Завдань (International Collaborative Exercises (ICE). Метою цієї 

програми є допомога лабораторіям, що досліджують наркотики в усьому світі, в оцінці їхньої власної діяльності та 

вжиття коригуючих дій, коли це необхідно. Участь у таких спільних завданнях, міжлабораторних порівняннях або 

перевірках кваліфікації є одним із важливих елементів для впровадження системи управління якістю лабораторії 

та, зрештою, акредитації. Починаючи з 2019 року Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України залучений до участі у цій програмі та виконанні завдань щодо надісланих зразків. 

Учасникам пропонується ідентифікувати речовини в досліджуваних зразках і, крім того, рекомендується 

повідомляти про чистоту або концентрацію контрольованих наркотиків, присутніх у тестових зразках. 

Різним органам та структурним підрозділам ООН нерідко доводиться залучати до виконання своїх завдань 

судових експертів у галузі судової медицини, судової біології, криміналістики. У зв’язку з цим на початку 1990-х 

років було поставлено питання про створення реєстру фахівців у галузі судової експертизи. На 50-й сесії Комісії з 

прав людини у 1994 році Генеральний секретар ООН подав список судових експертів та установ, рекомендованих 

урядами та неурядовими організаціями. Він також наголосив на потребі чітко сформулювати стандартну 

домовленість про обслуговування, що регулює статус експертів та їхні методи роботи, а також проблеми 

фінансування та конфіденційності. На цій сесії Комісія прийняла рішення 1994/31, у якому запропонувала 

Генеральному секретареві провести консультації з урядами, відповідними органами ООН, професійними 

об’єднаннями судових експертів та іншими зацікавленими організаціями [6]. Організація Об’єднаних Націй 

періодично повідомляє про вакансії штатних судових експертів для реалізації своїх завдань. До судових експертів 

ООН висуваються високі моральні та професійні вимоги, які публікуються на сайті ООН. Робочі мови, якими має 

володіти судовий експерт – англійська чи французька. Експерт повинен мати вищу освіту в галузі судово-

експертної науки та досвід роботи як судовий експерт, як правило, не менше 7 років. Пред’являються й певні 

вимоги до деяких особистих якостей та вмінь: навички спілкування з представниками поліції та адміністративними 

органами, з колегами-експертами та науковцями, повага рівності статей, володіння сучасними інформаційними 

технологіями тощо.  

Штатні судові експерти набираються для координації діяльності судових експертів, що залучаються на 

тимчасовій основі, для супроводження представників різних підрозділів ООН у різних розслідуваннях, 

відвідування місць порушень прав людини, консультування інших співробітників організації. 

ООН включає судових експертів до складу своїх місій при здійсненні миротворчих операцій, головним чином, 

фахівців у галузі оглядів та досліджень місць злочинів, а також судових медиків. 

Допомога експертів надається для сприяння місцевій владі у боротьбі з організованою злочинністю, 

забезпечення безпеки населення та захисту кордонів. Крім того, відряджені до місій судові експерти надають 

допомогу місцевій владі у створенні своїх судово-експертних лабораторій [7]. 

Ще у 1990 році ООН ухвалила «Типовий договір про взаємну правову допомогу в галузі кримінального 

правосуддя». Основні положення, що регулюють статус судових експертів у рамках надання взаємної правової 

допомоги у кримінальних справах, імунітет під час перебування експерта в іноземній державі, питання компенсації 

витрат та забезпечення безпеки експертів згодом увійшли до більшості двосторонніх та багатосторонніх договорів 

про взаємну правову допомогу [8]. 

23.04.2003 Комісія з прав людини ООН розглянула питання судової експертизи в контексті захисту 

гуманітарних прав та ухвалила відповідну резолюцію. У цій резолюції Комісія із задоволенням відзначила 

доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини з питань прав людини та судової 

експертизи (E/CN.4/2002/67), представлену відповідно до резолюції 2000/32 Комісії [9]. 



У 2010 році на 19-й сесії Комісії із запобігання злочинності та кримінальному правосуддю Економічної та 

Соціальної Ради ООН обговорювалася та була прийнята резолюція 19/5 «Міжнародна співпраця у судово-

експертній сфері». У цьому документі відзначається зростання ролі судової експертизи у здійсненні кримінального 

правосуддя та необхідність подальшого розвитку міжнародних зв’язків судово-експертних установ у рамках 

існуючих регіональних мереж судово-експертних установ для забезпечення всесвітнього обміну судово-

експертними знаннями, інформацією та даними [10]. 

Слід зазначити, що на сьогодні у низці резолюцій ООН наголошується на необхідності подальшого 

вдосконалення методик судово-експертних досліджень, у тому числі і в абсолютно нових галузях. Зокрема, досить 

актуальним є питання  щодо вдосконалення технічних заходів з метою виявлення незаконного обігу ядерних 

матеріалів та інших радіоактивних матеріалів та реагування на такі випадки. Провідним світовим міжнародним 

урядовим форумом науково-технічної співпраці в області мирного використання ядерної технології є МАГАТЕ. 

Організацією Об’єднаних Націй неодноразово розглядалася діяльність Агентства щодо розробки та впровадження 

ядерної судової експертизи та організації проєкту координованих досліджень, а держав-членів настійно закликали 

й надалі забезпечувати підтримку діяльності Агентства у зв’язку з виявленням і визначенням походження ядерного 

або радіоактивного матеріалу, що бере участь у незаконному обігу ядерного або радіоактивного матеріалу [11]. На 

сьогодні Європейський Союз та США вже довгий час співпрацюють із Грузією, Україною, Азербайджаном та 

Молдовою (ГУАМ) у галузі ядерної безпеки. За останні кілька років Об’єднаний дослідний центр Європейської 

комісії (EC-JRC) та Міністерство енергетики США (у рамках Програми з виявлення та запобігання контрабанді 

ядерних та радіоактивних речовин (NSDD) спільно з державами-членами ГУАМ розробили інтегровану серію з 

трьох проєктів з ядерної судової експертизи, що реалізуються за сприяння Українського науково-технологічного 

центру (УНТЦ). У кожному проєкті задіяні представники всіх чотирьох держав-членів ГУАМ та розвивається один 

із головних напрямків у створенні сталої практики використання ядерної судової експертизи у проведенні 

розслідувань: національні бібліотеки ядерної судової експертизи, створення технічного та інституційного 

потенціалу та підготовка нового покоління вчених у галузі ядерної судової експертизи [12]. 

Слід зазначити, що розглянуті підходи ООН до питань судової експертизи та приклади використання судово-

експертних спеціальних знань у діяльності Організації та держав-учасниць при реалізації положень Статуту ООН 

та міжнародних договорів не є вичерпними. З кожним роком потреба у судових експертах на рівні ООН та інших 

міжнародних організацій все більше зростає, у тому числі потреба в фахівцях у нових сферах судово-експертних 

досліджень. Крім того, посилюються вимоги та стандарти до судових експертів з огляду на виклики часу та реалій, 

удосконалюються методики їх роботи, змінюються принципи міжнародної взаємодії, що вказує на підвищення 

якості судово-експертної діяльності. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТА 

 
В тезах наукової доповіді розкриваються особливості внутрішнього переконання експерта. Результатом дослідження є 

узагальнення досвіду попередніх пошуків у цій сфері, з метою встановлення усіх критеріїв внутрішньої впевненості судового 
експерта, а також її відмінностей від інших суб’єктів оцінки доказів. 
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The abstracts of the scientific report reveal the features of the expert's inner convictions.The result of the study is to summarize the 

experience of previous searches in this area, in order to identify all criteria of the forensic expert's internal confidence, as well as its 
differences from other subjects of evaluation of evidence. 

Key words: forensic expert activity, forensic expert, inner conviction of forensic expert, evaluation of evidence, subjects of evidence 
evaluation, special knowledge, conclusion of expert examination. 

 
В тезисах научного доклада раскрываются особенности внутреннего убеждения эксперта. Результатом исследования 

является обобщение опыта предварительных поисков в этой сфере с целью установления всех критериев внутренней 
уверенности судебного эксперта, а также его отличий от других субъектов оценки доказательств. 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, судебный эксперт, внутреннее убеждение судебного эксперта, оценка 
доказательств, субъекты оценки доказательств, специальные знания, заключение экспертного исследования. 

 
Проблема внутрішнього переконання експерта вивчається вченими з 50-х років XX ст., однак у спеціальній 

літературі цій категорії приділялося недостатньо уваги тому, що чинне законодавство спеціально цього питання не 

торкається. Раніше даний аспект був відображений лише у ст. 181 Кримінально-процесуального кодексу 

Киргизької РСР і ст. 160 Кримінально- процесуального кодексу Естонської РСР, де вказувалося, що експерт дає 

висновок за своїм внутрішнім переконанням, яке засноване на оцінці результатів дослідження, й відповідно до 

його спеціальних знань [1]. На даний час тема викликає дискусії і значний інтерес обумовлений тим, що внутрішнє 

переконання законом віднесене до одного із критеріїв оцінки доказів, у цьому сенсі внутрішнє переконання 

отримало відображення в законі, зокрема у ст. 94 Кримінального процесуального кодексу України: «Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний 

доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору 

достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення» [2], а також: у Цивільному 

процесуальному кодексі України (ст. 89) [3], Господарському процесуальному кодексі України (ст. 43) [4], Кодексі 

адміністративного судочинства України (ст. 86) [5]. Тому це поняття можна сміливо назвати таким, що має простір 

для подальших досліджень. 



Узагальнюючи досвід досліджень і вивчення даного поняття в науковій літературі можна сказати, що 

внутрішнє переконання експерта – складне багатогранне поняття, яке виступає як передумова, як процес і як 

результат його пізнавальної діяльності і має ряд взаємопов’язаних аспектів: гносеологічного, психологічного, 

логічного, етичного характеру, а значить вивчається за допомогою, пов’язаних з предметом дослідження, 

наук [6, с. 13-18]. 

Підставою внутрішнього переконання експерта є інформація, отримана експертом безпосередньо під час 

експертного дослідження, шляхом вивчення властивостей і ознак об’єктів експертного дослідження, а також з 

матеріалів кримінальної справи . Однак саме по собі внутрішнє переконання не може бути достатньою підставою 

істинності висновків і достовірності встановлених експертом фактів, воно має базуватися на результатах 

дослідження [7]. 

Внутрішнє переконання експерта ґрунтується на його спеціальних знаннях і досвіді, складається і 

формується поступово в процесі дослідження, починаючи з ознайомлення з наданими на експертизу матеріалами і 

об’єктами, згодом зумовлюється отриманими результатами. 

Гносеологічний аспект внутрішнього переконання полягає у впевненості експерта в своїх знаннях і 

правильності процесу дослідження, і визначається точним знанням природи об’єкту, який вивчається. Процес 

пізнання об’єкту експертизи пов’язаний з емоційними і вольовими аспектами, мотивацією експерта зрозуміти 

явище, яке вивчається [8]. 

На окремих етапах дослідження експерт ставить проміжні завдання, тому збіг положень мети і отриманого 

результату є найважливішим елементом перевірки правильності раніше зроблених проміжних висновків і 

загального висновку експерта з порушеного питання. В подальшому експерт використовує таке зіставлення і 

відповідність результатів в якості підстави оцінки даних, одержаних при проведенні інших експертиз. 

Внутрішнє переконання експерта в тому, що зроблені на основі проведеного дослідження висновки 

достовірні, є результатом його пізнавальної діяльності в її багатогранності і багатоаспектності, усвідомлення 

власної незалежності і самостійності у формуванні результатів дослідження і висновків в цілому, ґрунтується на 

результатах об’єктивного дослідження, проте носить суб’єктивний характер, може бути і має бути перевірене 

іншими суб’єктами судового процесу [9]. 

У психології під переконанням розуміють усвідомлену потребу особи, яка спонукає її діяти відповідно до 

своїх ціннісних орієнтацій, тобто психологічний аспект внутрішнього переконання експерта передбачає єдність 

об’єктивних і суб’єктивних факторів.  

Р. С. Бєлкін відносив до об’єктивних підстав внутрішнього переконання експерта також професійні якості 

експерта: спостережливість, увагу, глибину мислення, гнучкість, логічність, критичність розуму, самостійність 

мислення, здатність подолати упередження. Всі ці психологічні якості експерта поглинаються такою складовою 

правосвідомості, як правова психологія. Об’єктивні чинники полягають в тому, що свідомість експерта адекватно 

відображає дійсність і у нього сформувалося почуття впевненості в правильності результатів проведеного особисто 

ним дослідження, виконаного відповідно до експертних методик, розроблених на підставі закономірностей науки і 

практики. Почуття впевненості експерта формується з урахуванням можливостей і обмежень застосованих 

експертом методів і технічних засобів, розробленості експертних методик, або ж, що сучасний рівень науки або 

недостатність матеріалів не дозволяють дати категоричну відповідь на поставлене запитання або вирішити 

його [10]. 

Важливим інтелектуальним почуттям, яке сприяє формуванню переконання, є сумнів. Сумнів виникає під 

час перевірки експертних версій, які суперечать фактам. Сумнів є стимулом експерта для ретельнішої перевірки 



отриманих даних, формування і перевірки нових гіпотез з метою переконання в правильності своїх висновків або, 

навпаки, їх спростування [11, с. 176-177]. 

У розумовій діяльності експерта особливу роль відіграють евристичне мислення та інтуїція, особлива 

проникливість експерта, коли досліджувані зв’язки явищ ще повністю не встановлено, але у експерта виникає 

припущення про характер цих зв’язків, що не є логічним результатом перебору всіх можливих варіантів. 

Стосовно етичного аспекту внутрішнього переконання, то в науковій літературі зазначається зокрема, що: 

«Внутрішнє переконання як етична категорія являє собою раціональну основу моральної діяльності особистості, 

що дозволяє їй здійснювати той чи інший вчинок свідомо, з розумінням необхідності і доцільності певної 

поведінки» [6]. 

Внутрішнє переконання як моральна, етична категорія пов’язане з поняттям совісті, у формі розумного 

усвідомлення морального значення скоєних дій. Людина розцінює свої вчинки від свого власного імені, виходячи 

зі своїх власних уявлень про справедливість, обов’язок, правильність, відповідальність [12, с. 109]. 

Різниця внутрішнього переконання, що формується у суб’єктів оцінки доказів, і внутрішнього переконання 

саме у експерта лежить в площині різного змісту істини, яка встановлюється слідчим і судом у кримінальній 

справі, і істини, яка встановлюється експертом в ході експертного дослідження. Під істиною слід розуміти 

відповідність знання об’єктивній дійсності, преконання формується як підсумок оцінки ходу і результатів 

проведеного ним дослідження, а не доказів, що є характерним для слідчого, судді, прокурора Процес формування 

внутрішнього переконання у суб’єктів доказування обмежений процесуальними нормами і рамками, тільки 

шляхом збирання, перевірки та оцінки доказів можна встановити істину у кримінальній справі [11, с. 176-177]. 

Правосвідомість експерта є передумовою що передує внутрішнім переконанням, будучи необхідною 

умовою виникнення внутрішнього переконання, але передумова не породжує внутрішнє переконання. 

Передумовою формування внутрішнього переконання експерта можна вважати його незалежність в процесі 

проведення дослідження від керівника експертної установи, від слідчого і суду, а також свободу від упередженості. 

Поняття передумови ближче до розуміння умови як фактора, який сприяє, але не визначає внутрішнє переконання 

експерта [12, с. 109]. 

Однак істина, що встановлюється експертом в процесі експертного дослідження, на відміну від слідчого чи 

суду, включає в свій зміст не тільки встановлення фактичних даних на основі спеціальних знань, а й їх 

професійну (спеціальну) оцінку. У зміст внутрішнього переконання експерта, на відміну від внутрішнього 

переконання слідчого і судді, повинні входити спеціальні знання, якими експерт володіє, знання, отримані в ході 

експертного дослідження і вивчення матеріалів кримінальної справи, а також професійна оцінка (тлумачення) 

фактичних знань стосовно предмету конкретної експертизи [13]. 

Узагальнюючи вище викладене можна стверджувати, що структура внутрішнього переконання судового 
експерта являє собою сукупність тісно взаємозалежних між собою гносеологічних, логічних, психологічних 
компонентів і умов їхнього формування, які містять у собі складні багатогранні і значимі аспекти, які вирізняють 
внутрішнє переконання експерта від переконань інших суб’єктів оцінки доказів, які досліджують їх з метою 
встановлення істини в судовому процесі, що потребує ширшого розкриття. Коло питань навколо даної теми досить 
різноманітне і цікаве, що дає змогу дослідити їх детальніше у перспективі. 
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Розглядаються проблеми міжнародно-правової протидії транснаціональній організованій злочинності. Зроблено висновок, 

що до факторів такої протидії належить удосконалення державної політики, а також теоретичних і практичних знань та навичок 
компетентних органів влади. Сучасна транснаціональна організована злочинність швидко адаптується до нових умов і постійно 
удосконалює засоби та методи злочинної діяльності. 

Ключові слова: міжнародна злочинність, транснаціональна злочинність, корупція, організована злочинність, протидія 
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Problems of international legal counteraction to transnational organized crime are considered. It is concluded that the factors of such 

counteraction include the improvement of public policy, as well as theoretical and practical knowledge and skills of the competent 
authorities. Modern transnational organized crime is rapidly adapting to new conditions and is constantly improving the means and 
methods of criminal activity. 
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Рассматриваются проблемы международно-правового противодействия транснациональной организованной преступности. 

Сделано вывод, что к факторам такого противодействия относится усовершенствование государственной политики, а также 
теоретических и практических знаний и навыков компетентных органов власти. Современная транснациональная 
организованная преступность быстро адаптируется к новым условиям и постоянно совершенствует средства и методы 
преступной деятельности. 

Ключевые слова: международная преступность, транснациональная преступность, коррупция, организованная 
преступность, противодействие преступности, международно-правовое противодействие, экономическая преступность. 

 

Поява нових видів кримінальних правопорушень та зростання їх кількості, зухвалість і жорстокість дій 

суб’єктів кримінальних правопорушень, а також проникнення злочинності у всі структури суспільства і держави, 

рівень її організованості і міжнародного «співробітництва» характерне для процесу розвитку сучасної злочинності. 

Слід виділити такі види сучасної злочинності – транснаціональну, професійну, організовану, корумповану, 

економічну. 

У науковій літературі справедливо підкреслено, що сучасна злочинність стала більш мобільною і діяльною. 

Вказаному сприяє посилення міграційних процесів, лібералізація режиму перетину державних кордонів, 



використання правопорушниками новітніх інформаційних, телекомунікаційних, транспортних, банківських та 

інших технологій, що дають змогу посягати на охоронювані законом об’єкти «дистанційно» (перебуваючи за 

межами держави, на території якого заподіюється злочинна шкода) [1, с. 13]. Тому однією із важливих питань на 

міжнародному рівні є протидія транснаціональній організованій злочинності. 

Так, транснаціональна організована злочинність є досить складним явищем, тому на сьогодні у міжнародному 

праві не вироблено універсального визначення цього поняття. Проте дану тему досліджували чимало вчених-

науковців: Р. Мінн, В. Олсон, Д. Річардс, Е. В. Расюк, В. І. Сідоров, Є. Д. Скулиш, Є. Л. Стрельцов, 

М. І. Хавронюк, М. Г. Вербенський, В. О. Глушков, І. В. Пшеничний. 

М. Г. Вербенський транснаціональну організовану злочинність визначає як системне функціонування 

злочинних організацій і співтовариств, що мають розгалужену мережу філій в інших країнах, які використовують 

міжнародні зв’язки для постійного здійснення глобальних незаконних операцій, пов’язаних з переміщенням 

потоків інформації, грошей, фізичних об’єктів, людей, інших матеріальних і нематеріальних ресурсів через 

державні кордони з метою використання сприятливої ринкової кон’юнктури в одній або кількох іноземних 

державах для одержання істотної економічної вигоди, а також для ефективного ухилення від соціального контролю 

за допомогою корупції, насильства й використання протиріч і прогалин у системах кримінального законодавства та 

правосуддя різних країн [2, c. 11]. 

Так, Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності містить положення, що визначають 

умови транснаціональних кримінальних правопорушень: 

1) якщо кримінальне правопорушення було вчинене у більше в одній державі; 

2) якщо підготовка, планування, керівництво чи контроль  кримінального правопорушення мало місце в одній 

державі, проте вчинене в іншій; 

3) якщо кримінальне правопорушення було вчинене в одній державі, а кримінальні наслідки мають місце в 

іншій; 

4) якщо кримінальне правопорушення вчинене організованою групою осіб, що здійснює свою протиправну 

діяльність у декількох державах. 

Серед факторів розвитку світової економіки та політики, що обумовили виникнення транснаціональної 

злочинності (згідно з довідковим документом до пункту 4 порядку денного Всесвітньої конференції з організованої 

транснаціональної злочинності на рівні міністрів (Неаполь, Італія, 21-23.11.1994) варто навести такі: 

– збільшення взаємозалежності держав; 

– формування світового ринку, для якого характерні тісні економічні зв’язки, взаємні інвестиції; 

– формування міжнародних фінансових мереж, систем міжнародних розрахунків, що дозволяють швидко 

здійснювати складні фінансові операції, з залученням банківських установ декількох держав; 

– розвиток світових систем комунікацій; 

– розвиток міжнародної торгівлі, чому особливо сприяло введення системи вільної торгівлі в післявоєнний 

період; 

– широкий розвиток технологій контейнерних перевезень; 

– збільшення масштабів міграції, виникнення багатонаціональних мегаполісів; 

– «прозорість кордонів» між державами, що входять до Європейського Союзу та Співтовариства Незалежних 

Держав [3, с. 25]. 

Для забезпечення ефективності протидії транснаціональній організованій злочинності необхідна реалізація 

комплексу невідкладних заходів, насамперед економічного характеру – для підриву фінансової основи 

транснаціональної організованої злочинності. Серед них можна виділити наступні: по-перше, впровадження 



відкритості (прозорості) прийняття економічно значимих рішень (про приватизацію, акціонування, проведення 

аукціонів і т. ін.) державними посадовими особами; по-друге, найважливішим напрямом протидії 

транснаціональній організованій злочинності є посилення різних видів контролю за соціально-економічними і 

політичними процесами, фінансовими і товарними потоками (бюджетною, банківською, валютною, митною та 

іншими сферами діяльності); по-третє, послідовно вводити обмеження на суміщення посад у системі державної 

служби та служби в акціонерних товариствах з часткою державної участі; по-четверте, регламентувати процес 

переходу державних службовців на посади керівників комерційних підприємств; по п’яте, запровадити 

обов’язкову кримінолог економічну експертизу проектів кримінологічно значущих законодавчих та інших 

правових актів з метою недопущення 203 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право в них 

положень (пробілів, винятків та інших недолік [4, c. 15]. 

Отже, до факторів щодо міжнародно-правовій протидії транснаціональної організованої злочинності належить 

удосконалення державної політики, а також теоретичних та практичних знань та навичок компетентних органів 

влади. Тому  на сьогодні транснаціональна організована злочинність швидко адаптується до нових умов і постійно 

удосконалює засоби та методи злочинної діяльності. 
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Найбільш істотна роль в ідентифікації особистості належить криміналістичній портретній експертизі. 

Можливості портретної експертизи досить великі, але вони напряму залежать від якості наданих на дослідження 

об’єктів. Найбільш розповсюджуваними об’єктами дослідження в судовій портретній експертизі є відео матеріали. 

Відео матеріал має більше переваг на відміну від фотозображень, так як на відео записі особа зафіксована у 

різному положенні, під різним кутом освітлення та у різному ракурсі. При по кадровому досліджені відео записів 

можливо простежити, що на кожному кадрі елементи та ознаки зовнішності можуть відображатися по-різному. 

Також відео запис фіксує особу у динаміці, що свідчить про те, що на відео записі фіксуються також динамічні 

ознаки зовнішності, які теж можуть бути використані для ідентифікації. Успіх експертного ототожнення за 

відеоматеріалами багато в чому залежить від їх правильного підбору, якості, часу і умов зйомки, також від якості 

апаратури, на яку проводиться відеозапис. 

Фіксація зображення особи у динаміці, крім переваг також має і свої недоліки. На достовірність відображення 

зовнішності людини на відеокадрах може впливати цілий комплекс факторів, які необхідно враховувати при 

аналізі ознак зовнішності. Аналіз практичної судово-експертної діяльності з використанням методу візуального 

аналізу при проведенні попередньої стадії дослідження вказує, що більшість наданих на дослідження 

відеоматеріалів не відповідають вимогам, які висуваються до об’єктів, які підлягають ідентифікації за ознаками 

зовнішності [1, 2]. Зазвичай такі відеоматеріали вилучаються з камер зовнішнього спостереження та торгових 

павільйонів. Це обумовлено тим, що з метою економії власник встановлює погані за якістю відеокамери, з 

широким вуглом захвату площі та малою роздільною здатністю зображення, тобто 720х576 точок та нижче, тому 

рухомі об’єкти можуть відображатися не чітко – «змазано», а при відтворенні відеозапису можуть проявлятися так 

звані артефакти, наприклад «ефект гребінки». Також під час пандемії COVID-19 носіння медичної захисної маски є 

обов’язковим, що призводить до того, що більша частина обличчя особи стає закритою – проведення судової 

експертизи з ідентифікацією особи за таких умов стає здебільш ускладненим, а в деяких випадках – неможливим. 

Адже при умові, що відеофайл доброякісний, проведення ідентифікації особи за ознаками зовнішності можливе 

навіть при наявності захисної маски, якщо відображені інші елементи зовнішності, наприклад вухо. 

Таким чином, відеоспостереження втрачає свої основні функції в криміналістичній та слідчій (розшуковій) 

діяльності, а особу можливо описати лише за загальнофізичними елементами зовнішності, що не надає змоги 

відокремити конкретну особу з певної групи людей. 

Вирішення проблеми з недоброякісними відеофайлами дасть змогу експертові віришити поставлені на 
експертизу запитання, що прискорить розслідування та розкриття злочину. 
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Основним інструментарієм формування судових доказів були і залишаються слідчі (розшукові) дії, які 

традиційно поділяються на ті, за допомогою яких отримують інформацію від людей (усі види допиту) та ті, що 

спрямовані на отримання інформації від різних матеріальних об’єктів (усі види огляду, обшуку тощо). Однією із 

слідчих дій, що відноситься до другої групи є освідування (ст. 241 КПК). Відповідно до закону сутність 

освідування полягає в огляді тіла живої людини, що привертає увагу науковців, з одного боку як засобу отримання 

інформації про обставини злочину, а з іншого, – в плані забезпечення під час її проведення реалізації засади 

невтручання в особисте життя людини. В процесі розвитку та удосконалення кримінального процесуального 

законодавства багато вітчизняних і зарубіжних науковців зверталися до дослідження освідування. Серед них 

Ю. С. Андріанова, О. А. Борідько, Л. В. Винницький, В. В. Логінова, С. Л. Мельник, А. Г. Потапова, 

К. О. Чаплинський, І. М. Янченко та ін. Ґрунтовний аналіз процесуальних гарантій забезпечення права на 

невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні, у тому числі і під час проведення 

освідування, здійснила Ж. В. Удовенко, що заслуговує на схвалення та підтримку. Піддаючи аналізу нормативне 

регулювання цієї слідчої дії в КПК України, авторка звертає увагу на те, що недостатньо визначеними 

залишаються мета й завдання освідування, його види та процесуальний порядок їх проведення. Це надає 

можливість органам досудового розслідування на власний розсуд тлумачити деякі положення закону, що створює 



умови для необґрунтованого обмеження прав і свобод учасників освідування [1, с. 194-196]. Подібні думки 

висловлюються й іншими науковцями [2, c. 44]. 

У подальшому Ж. В. Удовенко зазначає, що проведення освідування дає можливість слідчому безпосередньо 

сприймати об’єкти з метою виявлення слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет і на 

підтвердження своєї думки наводить дані про те, що у 82 % випадків під час освідування виявляли саме сліди 

кримінального правопорушення (виділено – нами) [1, с. 194]. Таким чином спостерігається непослідовність у 

висловлюваннях авторки щодо мети освідування, яка сформульована в законі. 

Дещо інакша ситуація з видами освідування. Сумніви авторів щодо цього питання можна пояснити тим, що 

КПК України 1960 року передбачав два види освідування: а) слідче – проводив слідчий на підставі винесеної ним 

постанови; судово-медичне – проводив судово-медичний експерт або лікар за вказівкою слідчого (ст. 193 

КПК України 1960 р.). У цьому вбачається різна нормативна підстава для проведення освідування – постанова 

слідчого і його вказівка, про форму якої не згадується. 

З прийняттям чинного КПК можна було б вважати питання щодо видів освідування вирішеним. Редакція статті 

241 КПК не залишала місця для дискусій про види освідування. У ній йдеться про освідування, яке може 

проводити слідчий або прокурор. Для підвищення його результативності вони можуть залучати судово-медичного 

експерта або лікаря. Вважаємо за можливе до участі у цій слідчій дії залучати спеціаліста інших галузей знань 

(трасолога, баліста тощо), керуючись при цьому положеннями про залучення спеціаліста для надання 

безпосередньої технічної допомоги (фотографування, … відбір зразків для проведення експертизи тощо) (ч. 2 

ст. 71 КПК). Результати освідування, на відміну від КПК 1960 р. мають відображатися в одному процесуальному 

документі – протоколі, правом складання якого наділений тільки слідчий. Саме тому, якщо необхідно провести 

освідування особи іншої статі, слідчий не може доручити це судово-медичному експерту або лікарю і скласти 

протокол з їх слів. Таку слідчу дію має проводити слідчий однієї статі з особою, тіло якої підлягає огляду за 

постановою прокурора, в якій буде зазначено прізвище слідчого, якому доручено його проведення. 

Слід звернути увагу, що чинний КПК України, у порівнянні з попереднім, розширює мету освідування. Якщо 

раніше йшлося про виявлення й засвідчення на тілі особи лише особливих прикмет, то у чинному КПК вказується 

й на виявлення слідів кримінального правопорушення (ст. 241 КПК), що повною мірою відповідає потребам 

практики. Ні чинний, ні попередній КПК не згадують про можливість встановлення в процесі освідування стану, в 

якому може перебувати особа. 

Разом з тим науковцями висловлювалася думка, що в процесі розслідування можуть виникати завдання 

медичного характеру різного ступеня складності. Завдання меншої складності (визначення стану сп’яніння, 

виявлення зовнішніх змін організму людини тощо), вважає А. Я. Дубинський, можуть бути успішно вирішені без 

експертного дослідження, тобто під час освідування [3, с. 89]. 

Віднесення до завдань освідування встановлення стану сп‘яніння та інших властивостей організму людини не 

набуло однозначного ставлення науковців. Звертаючись до дослідження даного питання ми зазначали, що 

визначення стану організму людини, зокрема сп’яніння, потребує використання спеціальних знань і має 

вирішуватися проведенням судово-медичної експертизи, а не освідуванням. Освідування, як слідча дія, не 

передбачає і не може передбачати будь-які дослідження над людиною. За пізнавальними прийомами і сутністю 

освідування має багато спільного з оглядом і відрізняється лише об’єктом пізнавальної діяльності. Для освідування 

це тіло живої людини. Звичайно, простим оглядом тіла людини можливо виявити лише зовнішні ознаки, а не 

внутрішні властивості, стани організму, що потребує спеціального дослідження. Оскільки ні слідчий, ні судовий 

медик таких досліджень не проводять, а лише документують зовнішні ознаки на тілі людини, виявлення, так 

званих ознак сп’яніння або вживання наркотичних речовин може викликати потребу у призначенні експертизи [4]. 



Можливість розглядати освідування як різновид слідчого огляду підтверджується його місцем в системі 

слідчих дій, що визначена в кримінальному процесуальному законодавстві. Так, в КПК України 1960 року глава 17 

мала назву «огляд, освідування, відтворення обстановки та обставин події». В чинному КПК стаття про 

освідування розміщується після статей, що присвячені різним видам огляду: ст. 237 огляд; ст. 238 огляд трупа; 

ст. 239 огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією; ст. 241 освідування особи. 

Аналіз кримінального процесуального законодавства країн пострадянського простору засвідчує, що норма про 

освідування розміщується в главах, що присвячені різним видам огляду (гл. 15 КПК Естонської Республіки), а в 

деяких і слідчому експерименту (гл. 23 КПК Республіки Білорусь; гл. 3 ч. 3 КПК Республіки Молдова; гл. 24 

КПК РФ). Не можна залишити поза увагою редакцію статті 180 КПК Киргизької Республіки. Окрім виявлення на 

тілі людини особливих прикмет, слідів злочину і тілесних ушкоджень, метою освідування є виявлення стану 

сп’яніння або інших властивостей і ознак, що мають значення для справи, якщо для цього не потрібно проводити 

експертизу. 

Наведене дозволяє зробити висновок, що біологічний об’єкт матеріального світу піддається огляду з 

застосуванням розроблених тактичних прийомів та необхідних технічних засобів, з метою виявлення на ньому 

особливих прикмет або слідів злочину. Залежно від стану, в якому перебуває цей об’єкт в КПК передбачено різні 

слідчі дії для його огляду. Для живої людини це освідування, а для мертвої – огляд трупа. 

В листопаді 2018 року прийнято закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Відповідно до нього 

внесені зміни в статтю 214 КПК де зазначається, що для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку 

до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведено медичне освідування. 

На жаль, підстави, сутності, процесуальний порядок проведення і оформлення його результатів не визначаються, 

що потребує подальших досліджень та опрацювання пропозицій щодо нормативного врегулювання цієї 

процесуальної дії, що буде сприяти забезпеченню права особи на невтручання в її приватне життя. 
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Розглянуто окремі норми Закону України «Про судову експертизу», Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів України, що стосуються визначення поняття експерта, гарантій його незалежності та відповідальності за завідомо 
неправдивий висновок і відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків. Запропоновано внести 
зміну в редакцію статті 70 Кримінального процесуального кодексу України. 

Ключові слова: кримінальне процесуальне провадження, процесуальні джерела доказів, експерт, гарантії незалежності 
судового експерта, висновок експерта, відповідальність експерта. 

 
Certain provisions of the Law of Ukraine "On Forensic Science", Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine concerning the 

definition of an expert, guarantees of his independence and responsibility for knowingly false opinion and refusal without good reason to 
perform his duties. It is proposed to amend the wording of Article 70 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. 

Key words: criminal proceedings, procedural sources of evidence, expert, guarantees of independence of a forensic expert, expert 
opinion, expert responsibility. 

 
Рассмотрены отдельные нормы Закона Украины «О судебной экспертизе», Уголовного и Уголовного процессуального 

кодексов Украины, касающиеся определения понятия эксперта, гарантий его независимости и ответственности за заведомо 
ложное заключение и отказ без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей. Предложено внести 
изменение в редакцию статьи 70 Уголовного процессуального кодекса Украины. 

Ключевые слова: уголовное процессуальное производство, процессуальные источники доказательств, эксперт, гарантии 
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Одним із суб’єктів кримінального процесуального провадження є експерт, який має передбачені законом права, 

обов’язки, гарантії незалежності, та відповідальність, встановлену законом. В ч. 1 ст. 69 Кримінального 

процесуального кодексу України (далі – КПК) визначено, 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 [1]. 

Закон України «Про судову експертизу» (ст. 4) визначає гарантії незалежності судового експерта та 

правильності його висновку. Зокрема, незалежність судового експерта та правильність його висновку 

забезпечуються: 

– визначеним законом порядком призначення судового експерта; 

– забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової 

експертизи; 

– існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування та суду; 

– створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним 

забезпеченням; 

– кримінальною відповідальністю судового експерта за давання свідомо неправдивого висновку та відмову без 

поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків; 

– можливістю призначення повторної судової експертизи; 

– присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи [2]. 

За результатами проведеної експертизи експерт складає висновок, який повинен відповідати вимогам 

ст. ст. 101, 102 КПК і є одним із процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 84 КПК). 

Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі 

під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження. Експерт дає висновок від свого імені 

і несе за нього особисту відповідальність (ч. 3 ст. 101 КПК). Тому, в ч. 2 ст. 102 КПК передбачено, що у висновку 

експерта обов’язково повинно бути зазначено, що експерта попереджено про відповідальність за завідомо 

неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків [1]. 

Як і інші процесуальні джерела доказів, висновок експерта має відповідати вимогам належності, допустимості 

й достовірності.  



Згідно зі ст. 70 КПК, за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання 

покладених обов’язків у суді, невиконання інших обов’язків експерт несе відповідальність, встановлену 

законом [1]. 

Таким чином, в КПК визначено, що експерт несе відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову 

без поважних причин від виконання покладених обов’язків лише у суді (виділено авт.). 

Варто зазначити, що порушення експертом закону, які мають ознаки злочину, можуть відбуватися не лише в 

суді, а й під час досудового кримінального провадження та в інших випадках, передбачених законом про 

кримінальну відповідальність. Так, аналіз змісту ч. 1 ст. 384 Кримінального кодексу України («Введення в оману 

суду або іншого уповноваженого органу») (далі – КК) свідчить про те, що завідомо неправдивий висновок 

експерта, може бути складений для надання або наданий органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче 

провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії 

Верховної Ради України. Цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає [3]. 

Подібним чином вирішується питання кримінальної відповідальності експерта за відмову без поважних причин 

від виконання покладених на нього обов’язків, згідно з ч. 1 ст. 385 КК («Відмова свідка від давання показань або 

відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків»), у суді, Вищій раді правосуддя, 

Конституційному Суді України або під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого 

провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією 

Верховної Ради України [3]. 

На підставі викладеного, уважаємо за необхідне у ст. 70 КПК, після слова «обов’язків» виключити 

словосполучення «у суді» і отримаємо таку редакцію цієї статті: «1. За завідомо неправдивий висновок, відмову 

без поважних причин від виконання покладених обов’язків, невиконання інших обов’язків експерт несе 

відповідальність, встановлену законом». 
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ДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 

 
ON THE ISSUE OF CONDUCTING SURVEYS OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

 
К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Техническое обследование – процесс, который включает в себя контроль, испытания, анализ и оценку конструкций зданий 

и сооружений. Целью технического обследования конструкций зданий и сооружений является определение текущего 
технического состояния, выявление степени физического износа, дефектов, выяснения эксплуатационных качеств конструкций; 
прогнозирование их поведения в будущем. 

Ключевые слова: метод обследования, реконструкция, физический износ строения, каменные конструкции. 
 
Технічне обстеження – процес, який включає контроль, випробування, аналіз та оцінку конструкцій будівель і споруд. 

Метою технічного обстеження конструкцій будівель та споруд є визначення поточного технічного стану, виявлення ступеня 



фізичного зношування, дефектів, з'ясування експлуатаційних якостей конструкцій; прогнозування їхньої поведінки у 
майбутньому. 

Ключові слова: метод обстеження, реконструкція, фізичний знос будівлі, кам'яні конструкції. 
 
Technical inspection is a process that includes control, testing, analysis and assessment of buildings and structures. The main purpose 

of technical inspection of structures of buildings and structures is to determine the current technical condition, to identify the degree of 
physical wear and tear, defects, to clarify the operational qualities of structures; predicting their future behavior. 

Key words: survey method, reconstruction, physical deterioration of the building, stone structures. 
 
Техническое обследование конструкций зданий и сооружений проводится для обеспечения уровня их 

безопасности в следующих случаях: для оценки физического износа конструкций и инженерных систем (например, 

если планируется возобновление незавершённого строительства); определения состояния конструкций вследствие 

их залива или пожара и т.д.; обследования конструкций на предмет последующей перепланировки здания, 

надстройки этажей, углубление подвальной части; при планируемом капитальном ремонте здания и сооружения; 

при реконструкции и модернизации здания и сооружения; для выявления причин деформаций стен, перекрытий; 

при установлении причин появления сырости на стенах и промерзания. 

Техническое обследование конструкций зданий и сооружений проводится в несколько этапов. 

Первым этапом является предварительное обследование конструкций зданий и сооружений. Основной задачей 

предварительного обследования является определение общего состояния строительных конструкций и 

производственной среды; определение состава намечаемых работ и сбора исходных данных, необходимых для 

составления технического задания на детальное инструментальное исследование для установления стоимости 

намечаемых работ и заключения договора с заказчиком. 

В состав работ по предварительному обследованию входят: общий осмотр здания или сооружения; сбор общих 

сведений о здании или сооружении (время строительства, сроки эксплуатации); общая характеристика объёмно-

планировочного и конструктивного решений систем инженерного оборудования; выявление особенностей 

технологии производства для производственных зданий с точки зрения их воздействия на строительные 

конструкции; определение фактических параметров микроклимата или производственной среды, температурно-

влажного режима помещения, наличие агрессивных к строительным конструкциям технологических выделений, 

сбор сведений об антикоррозионных мероприятиях; гидрогеологические условия участка и общие характеристики 

грунтов оснований; ознакомление с архивными материалами изысканий; изучение материалов ранее 

проводившихся на данном объекте обследований производственной среды и состояния строительных 

конструкций [1, с. 6-8]. 

На стадии предварительного визуального обследования устанавливаются по внешним признакам категории 

технического состояния конструкций в зависимости от имеющихся дефектов и повреждений. 

Второй этап заключается в детальном инструментальном обследовании зданий и сооружений. Детальное 

обследование включает в себя: визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов); 

обмерные работы - определяются конфигурация, размеры, положение в плане и по вертикали конструкций и их 

элементов; инструментальное обследование; измерение прогибов и деформаций; определение характеристик 

материала несущих конструкций; осадки фундаментов и деформации грунтов оснований. 

На третьем этапе определяются физико-технические характеристики материалов обследуемых конструкций в 

лабораторных условиях. 

Четвёртый этап характеризуется обобщением результатов исследований. 

По результатам обследования составляются: технологический отчёт, содержащий результат 

обследования (планы и разрезы здания с геологическими профилями, конструктивные особенности здания, 

фундаментов и их геометрия); схемы расположения реперов и марок; описание принятой системы измерений; 

фотографии, графики и эпюры горизонтальных и вертикальных перемещений, кренов; развитие трещин; перечень 



факторов, способствующих возникновению деформаций; оценка прочностных и деформационных характеристик 

грунтов оснований и материала конструкций; технологическое заключение о категории технического состояния 

здания или сооружения с оценками возможности восприятия им дополнительных деформаций или других 

воздействий, обусловленных новым строительством или реконструкцией, а в случае необходимости – перечень 

мероприятий для усиления конструкций и укрепления грунтов основания. 

Техническое состояние здания в целом является функцией работоспособности отдельных конструктивных 

элементов и связей между ними. Математическое описание процесса изменения технического состояния здания, 

состоящих из большого числа конструктивных элементов, представляет значительные трудности. Это обусловлено 

тем, что процесс изменения работоспособности технических устройств характеризуется неопределённостью и 

случайностью. 

Факторы, вызывающие изменения работоспособности здания в целом и отдельных его элементов, 

подразделяются на две группы: внутренние и внешние. 

К внутренним факторам относятся: 

– физико-химические процессы, протекающие в материалах конструкций; 

– нагрузки и процессы, возникающие при эксплуатации; 

– конструктивные; 

– качество изготовления. 

К внешним факторам относятся: 

– климатические (температура, влажность, солнечная радиация); 

– характер окружающей среды (ветер, пыль, биологические факторы); 

– качество эксплуатации. 

Обследование технического состояния строительных конструкций является самостоятельным направлением 

строительной деятельности, охватывающим комплекс вопросов, связанных с обеспечением эксплуатационной 

надёжности зданий, с проведением ремонтно-восстановительных работ, а также с разработкой проектной 

документации по реконструкции зданий и сооружений. 

Очевидно, что обследование зданий и сооружений должно выполняться специализированными организациями 

и специалистами, обладающими знаниями в самых разных областях строительной науки, а также знающими 

особенности технологических процессов в производственных зданиях. Обследование зданий выполняется с целью 

установления их пригодности к нормальной эксплуатации или необходимости ремонта, восстановления, усиления 

или ограничений в эксплуатации, как отдельных конструкций, так и зданий в целом. 

Общей целью обследований технического состояния строительных конструкций являются выявление степени 

физического износа, причин, обуславливающих их состояние, фактической работоспособности конструкций и 

разработка мероприятий по обеспечению их эксплуатационных качеств. 

Обследования проводятся при реконструкции или реставрации зданий, при длительном перерыве (более одного 

года) в строительстве зданий, при обнаружении в конструкциях дефектов и повреждений, при авариях, а также при 

изменении нагрузок или функционального назначения здания [1, с. 12-16]. 

Обследование зданий и сооружений тесно связано со строительным мониторингом, который представляет 

собой систематическое и (или) периодическое наблюдение за процессом строительства, деформациями 

конструкций или частей здания и объекта в целом, а также за состоянием грунтов, оснований и окружающей 

застройки в зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от проекта, нормативных 

документов, прогнозирование взаимного влияния объекта и окружающей среды в будущем, обеспечение 



адекватной обратной связи для своевременного выявления фактических изменений, предупреждения негативных 

процессов и устранения их последствий [3, с. 53-54]. 
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Аналіз наукових розробок. Формування сучасної криміналістики характеризується новітніми дослідженнями та 

застосуванням інноваційних засобів і технологій, зокрема це тісно пов’язано із діджиталізацією, світовими 

напрямками розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій та досягненнями у сфері інформатизації. 

У зв’язку з цим головним завданням криміналістики є сприяння органам правопорядку в боротьбі зі 

злочинністю, повне та своєчасне техніко-криміналістичне забезпечення й супровід розслідування та профілактики 

злочинів, їхнього судового розгляду [1, с. 139]. 

А. А. Ейсман зауважує, що спеціальні знання – це знання не загальновідомі, не загальнодоступні, такі, що не 

мають масового поширення; іншими словами, це знання, якими володіє обмежене коло спеціалістів, причому 

очевидно, що глибокі знання в галузі, наприклад фізики, є у зазначеному значенні спеціальними для 

біолога [2, c. 91]. 

Під спеціальними знаннями З. М. Соколовський розуміє сукупність відомостей, отриманих у результаті 

професійної спеціальної підготовки, що створюють для їх власника можливість вирішення питань в якій-небудь 

галузі. Основна ознака – вид професійної підготовки, у межах якої вивчаються відомості, які необхідні для 

вирішення питання, яке виникло в справі [3, с. 12]. 

О. В. Бишевець розглядає спеціальні знання як сукупність науково обґрунтованих відомостей 

окремого (спеціального) виду, якими володіють обізнані особи (експерти і спеціалісти) у різних галузях науки, 



техніки, мистецтва та ремесла, і відповідно до норм кримінального процесуального законодавства використовують 

їх для успішного вирішення завдань кримінального провадження [4, c. 192]. 

Слушне визначення надає Ю. М. Чорноус зазначаючи, що використання спеціальних знань при проведенні 

слідчої (розшукової) дії – це система знань, навичок і вмінь у галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, які 

залучаються суб’єктами у кримінальному провадженні, в різних формах їх виразу [5, с. 217]. 

Усе вищезазначене свідчить про відсутність єдиного підходу до визначення понять «спеціальні знання» та 

«форми спеціальних знань» як серед провідних вчених-криміналістів, так і вчених у галузі кримінального 

процесуального права. Крім того, відсутність у чинному кримінально-процесуальному законодавстві чіткого 

врегулювання поняття, змісту спеціальних знань та класифікації її форм ускладнює розслідування кримінальних 

правопорушень, зокрема кіберзлочинів. 

Щодо класифікація форм використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, 

то традиційно в криміналістиці вони поділяються на процесуальну та непроцесуальну. 

Враховуючі позиції вітчизняних та закордонних науковців можна зробити висновок, що до процесуальних 

форм використання спеціальних знань під час розслідування кіберзлочинів доцільно віднести такі: участь 

спеціаліста в проведенні процесуальних дій, а саме слідчих (розшукових) (ст. 71 КПК України), залучення 

експерта та проведення судової експертизи (ст. 69, ст. 242-245 КПК України), допит експерта (ст. 95, 101 

КПК України) [6]. Непроцесуальні форми представлені такими, як: консультативно-довідкова діяльність 

спеціаліста; застосування спеціальних знань і науково-технічних засобів під час проведення окремих тактичних 

операцій, залучення спеціаліста для надання безпосередньої технічної допомоги. 

Інформаційні технології досить різноманітні, і тому вибір спеціаліста для розв’язання певних завдань складний. 

Зокрема, до вилучення технічних засобів може залучатися спеціаліст, який знає елементи та пристрої 

обчислювальної техніки і систем управління, обізнаний із принципами функціонування автоматизованих систем 

управління тощо [7, с. 475]. 

Криміналістичні знання, як зазначає В. Ю. Шепітько, є знаннями юридичними, оскільки криміналістика –

 юридична наука. Кожний юрист вивчає криміналістику і 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. [8, с. 614-615]. 

Однак, у даному випадку необхідно погодитись із позицією О. В. Бишевець, яка наголошує, що криміналістичні 

знання є особливою галуззю спеціальних знань, і хоча криміналістика в цілому за своєю природою є юридичною 

наукою, вона в окремій своїй частині – криміналістичній техніці – акумулює, перероблює, пристосовує до завдань, 

пов’язаних зі збиранням (виявленням, фіксацією та вилученням) і дослідженням доказової інформації, методи 

природничих і технічних наук, на основі чого і виникають саме техніко-криміналістичні методи [4, c. 190]. 

Розслідування кіберзлочинів потребує наявності наукових, технічних та інших спеціальних знань не лише у 

спеціалістів, але й у слідчих, прокурорів, слідчих суддів та суддів. Проте, сьогодні правоохоронні органи, суди і 

органи прокуратури не мають достатньої кількості фахівців, які знаються на сучасній техніці та здатні оперативно 

зреагувати та розібратися (зрозуміти якого саме спеціаліста у цій сфері необхідно залучити) зі специфікою такої 

категорії злочинів як кіберзлочини. Одним із пріоритетних завдань боротьби з кіберзлочинністю є створення 

цілісної системи навчання, підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій, захисту 

інформації, кібербезпеки тощо. 

Для науки криміналістики в майбутньому було б доцільно до криміналістичних знань віднести як мінімум 

базові навички володіння ПК та знання сучасних комп’ютерних технологій. Окрім цього, розробити методику 



розслідування кіберзлочинів, у якій акцентувати увагу на особливостях використання спеціальних знань під час 

розслідування цієї категорії злочинів.  

З урахуванням вищезазначеного слід констатувати, що не лише проведення експертами судової експертизи, 

зокрема комп’ютерно-технічної, але й участь спеціаліста на всіх етапах розслідування, а також під час проведення 

необхідних слідчих (розшукових) дій є запорукою ефективного розслідування кіберзлочинів. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЁННОГО В 
РЕЗУЛЬТАТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАХВАТА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Станом на сьогодні земельний потенціал України становить 5,7 % території Європи. Із 60,3 млн гектарів майже 70 % –

 сільськогосподарські угіддя високої родючості. На жаль, в Україні превалює споживацьке ставлення до землекористування, що 
негативно впливає на стан ґрунтів. За ст. 211 Земельного кодексу України за самовільне зайняття земельної ділянки громадяни 
та юридичні особи мають нести адміністративну, кримінальну або цивільну відповідальність. 

Ключові слова: земельна ділянка, землекористувачі, охорона земель, самовільне зайняття земельної ділянки. 
 
Today, Ukraine has significant land potential which is 5.7 % of Europe’s territory. Of the 60.3 million hectares, almost 70% are 

agricultural lands with high fertility. Unfortunately, in Ukraine the consumer approach to land use prevails, negatively affecting the 
condition of soils. According to Article 211 of the Land Code of Ukraine, citizens and legal entities must bear administrative, criminal or 
civil liability for unauthorized land occupation. 

Key words: land plot, land users, land protection, unauthorized occupation of land plot. 
 
В настоящее время земельный потенциал Украины составляет 5,7 % территории Европы. Из 60,3 млн га почти 70% –

 сельскохозяйственные земли с высоким плодородием. К сожалению, в Украине превалирует потребительское отношение к 
землепользованию, что негативно сказывается на состоянии почв. Согласно ст. 211 Земельного кодекса Украины за 



самовольный захват земельного участка граждане и юридические лица должны нести административную, уголовную или 
гражданскую ответственность. 

Ключевые слова: земельный участок, землепользователи, охрана земель, самовольный захват земельного участка. 
 
В Україні право використовувати земельну ділянку та право власності на землю набувають на підставах і в 

порядку, передбачених Конституцією України, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, 

Законом України «Про оренду землі». Відповідно до ст. 78 Земельного кодексу України [3] право власності на 

землю – це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками. Земля в Україні може 

перебувати у приватній, комунальній та державній власності. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з 

установленими межами, певним місцем розташування, із визначеними щодо неї правами (ч. 1 ст. 79 Земельного 

кодексу). 

Формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав, що 

передбачає визначення її площі, меж і внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру (далі –

 ДЗК). Сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. 

Земельну ділянку вважають сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера (ч. 1, 3, 4 ст. 79-1 

Земельного кодексу). 

Земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків 

суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) і державної реєстрації права власності на неї. 

Держреєстрацію речових прав на земельні ділянки здійснюють після держреєстрації земельних ділянок у ДЗК, а 

держреєстрацію прав суборенди, сервітуту, які поширюються на частину земельної ділянки, – після внесення 

відомостей про таку частину до ДЗК (ч. 9-11 ст. 79-1 Земельного кодексу). 

Згідно з ч. 1 ст. 116 Земельного кодексу України [3] громадяни та юридичні особи набувають права власності та 

користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішеннями органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом, або за 

результатами аукціону. 

Земельним кодексом (ст. 125, 126) визначено: право власності на земельну ділянку, а також право постійного 

користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту держреєстрації цих прав, а право власності, 

користування земельною ділянкою оформлюють відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

За п/п. 14.1.34 Податкового кодексу України власники земельних ділянок – юридичні та фізичні 

особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також 

територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно [4]. 

Згідно зі ст. 96 Земельного кодексу землекористувачі зобов’язані, зокрема: забезпечувати використання землі за 

цільовим призначенням і власним коштом приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за 

винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділянки; не порушувати прав власників 

суміжних земельних ділянок і землекористувачів; дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних 

зі встановленням земельних сервітутів та охоронних зон. Аналогічні норми визначено ст. 25 Закону України «Про 

оренду землі»: орендар земельної ділянки зобов’язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, 

установлені договором оренди землі, але не раніше держреєстрації відповідного права оренди [5]. Відповідно до 

ст. 153 Господарського кодексу [2] суб’єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, зобов’язаний 

здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників і користувачів природних ресурсів. 

Порушення вимог ст. 125 та 126 Земельного кодексу тягне за собою відповідальність, передбачену ст. 197-1 

Кримінального кодексу чи ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За ст. ст. 90, 95, 156 

Земельного кодексу власники земельних ділянок і землекористувачі мають право на відшкодування збитків у 



випадках, передбачених законом. Так, ст. 22 Цивільного кодексу [1] передбачено відшкодування збитків та інші 

способи відшкодування майнової шкоди. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» [6] 

самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за 

відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передавання 

у власність, або надання у користування (оренду), або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної 

ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними. Водночас ст. 4 цього Закону [6] визначено 

об’єкт державного контролю за використанням та охороною земель – усі землі в межах території України. 

Держконтроль за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності здійснює центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також виконавчі органи 

сільських, селищних, міських рад у межах повноважень, визначених законом, у разі прийняття відповідною радою 

рішення про здійснення такого контролю. Держконтроль за дотриманням вимог законодавства України про 

охорону земель здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики зі 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів (ст. 5 цього Закону [6]). 

Відповідно до п. 4 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу (далі – Методика) [10] розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, 

слід визначати за такою формулою: 

Шс = Пс × Нп × Кф × Кі, (1) 

де: Шс – розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, гривень; 

Пс – площа самовільно зайнятої земельної ділянки, гектарів; 

Нп – середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель за цільовим призначенням, 

визначений у додатку 1, з урахуванням переліків, наведених у додатках 2 і 3; 

Кф – коефіцієнт функціонального використання земель, визначений у додатку 4; 

Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який дорівнює добутку коефіцієнтів індексації 

нормативної грошової оцінки земель за 2020 та наступні роки, розрахованих Держгеокадастром за ст. 289 

Податкового кодексу. 

За п. 9 п/розд. 6 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу [4] для визначення коефіцієнта 

індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель 

несільськогосподарського призначення індекс споживчих цін за 2017-2023 рр. застосовують зі значенням 100 %. 

Наприклад, для визначення документальної обґрунтованості розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 111 га, розташованої на 

території Полтавської області, установленого ГУ Держгеокадастру в Полтавській області, судовий експерт застосовує 

формулу за Методикою [10] та отримує таку відповідь: 111,00 × 3923,00 × 1 × 1=435 453,00 грн. 
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PHOTOGRAPHIC ABERATIONS THAT PREVENT THE STUDY OF TRACE FROM THEIR PHOTOGRAPHS 

 
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ АБЕРРАЦИИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЮ СЛЕДОВ ПО ИХ 

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ 
 

Розглядаються особливості роботи фотографічної оптики, які негативно впливають на можливість дослідження слідів за їх 
фотозображеннями. 

Ключові слова: судова експертна діяльність, фотографічна аберація, трасологічна експертиза. 
 
Тhe peculiarities of the work of photographic optics, which negatively affect the possibility of studying the traces of their 

photographic images, are considered. 
Key words: forensic expert activity, photographic aberration, trasological examination. 
 
Рассматриваются особенности работы фотографической оптики, негативно влияющие на возможность исследования следов 

по их фотоизображениям. 
Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, фотографическая аберрация, трасологическая экспертиза. 

 
При проведенні огляду місця події не завжди видається можливим вилучити сліди в натурі, а їх копіювання 

наявними технічними засобами буває неможливим або недоцільним (наприклад: кров’яні сліди взуття на кахельній 

плитці або на бетоні). Крім того, як окрему проблему можна виділити ситуацію, коли через ті чи інші обставини 

скопійований слід до моменту його дослідження піддається змінам, які унеможливлюють його 

дослідження (гіпсовий зліпок сліду взуття, розламаний на дрібні частини; сліди на дактилоскопічній плівці 

недостатньої якості, які з часом втрачають свій контраст або взагалі «розчиняються» в її липкому шарі). 

Опис слідів в протоколі огляду здебільшого малоінформативний для потреб судової експертизи, відповідно 

найбільш цінним джерелом криміналістичної інформації виступають фотозображення слідів взуття. Через це, 

пропонуємо розглянути більш детально особливості дослідження слідів взуття за їх фотозображеннями, як 

специфічний об’єкт судової експертизи. 

Правила судової фотографії сформовані в науковій літературі та знайомі кожному криміналісту, який приймає 

участь в огляді місця події в якості спеціаліста, їх недотримання є окремою проблемою, яка негативно впливає або 

взагалі унеможливлює проведення дослідження слідів за їх фотозображеннями. 



Однак, окрім порушень правил судової вимірювальної фотографії, існують інші фактори, що негативно 

впливають на можливість дослідження слідів за їх фотозображеннями. Зокрема, особливості роботи фотографічної 

оптики формують відповідні викривлення (або аберації), які проявляються майже на кожному фотозображенні в 

різній мірі. 

Такі аберації призводять до геометричних викривлень та викривлень за кольором. Серед кольорових аберацій 

найбільш розповсюдженими є хроматичні, основними геометричними абераціями, які впливають на якість 

відображення об’єктів у судовій фотографії, належать дисторсія та астигматизм. 

Хроматичні аберації є наслідком розшарування спектру променів світла при його проходженні крізь оптичні 

лінзи оптики. Їх проявом є кольоровий ареол на краях контрастних елементів у зображеннях. Такі викривлення 

призводять до зниження деталізації (рис. 1). При дослідженні зображених на таких фотографіях слідів за рахунок 

хроматичних аберацій деякі деталі (окремі або індивідуальні ознаки) можуть відображатись із суттєвими 

викривленнями або взагалі не проглядатись [1, 2]. 

 

Рис. 1. Схематичне зображення формування хроматичних аберацій 

 

Для зменшення ефекту хроматичних аберацій фахівці рекомендують фотографувати з якомога більше закритою 

діафрагмою, розміщувати об’єкт безпосередньо в центрі кадру, виставляти на об’єктиві середнє значення фокусної 

відстані [3]. Також існує можливість коригування хроматичних аберацій на вже готовому фотозображенні 

програмним шляхом за допомогою відповідних фоторедакторів, однак їх застосування не є бажаним при 

проведенні судових експертиз, крім того, ефективність таких коригувань у відповідності до вимог проведення 

судової експертизи потребує додаткового з’ясування. 

Під дисторсією розуміють оптичний ефект, за рахунок якого виникають викривлення прямолінійних елементів 

на фотозображенні. Дане явище пов’язано з тим, що промені світла проходять під різними кутами крізь оптичну 

лінзу фотоапарата, внаслідок чого викривляються у точці їх сходження. В залежності від напрямку викривлення 

зазначених променів розрізняють два типи дисторсії: бочкоподібну та подушкоподібну (рис. 2) [2, 4]. 

 

Рис. 2. Схематичне зображення прояву дисторсії (зліва направо): зображення без викривлень, подушкоподібна 
дисторсія, бочкоподібна дисторсія 

 

Для судової вимірювальної фотографії такі аберації є неприпустимими, адже вони негативно впливають на 

можливість встановлення істинних розмірів об’єктів за їх фотознімками. Виникнення дисторсії є найбільш 



характерним для об’єктивів із широким кутом

останні не розповсюджені серед технічних засобів, що використовуються криміналістами.

Зменшити прояв дисторсії на ширококутному об’єктиві можливо збільшивши фокусну відстань

оптичного збільшення або «зуму»

коригування геометрії на фотознімку програмним шляхом, яке є достатньо ефективним.

Астигматизм виникає внаслідок того, що промені, котрі проходять поза оптичною віссю об’єктива, мають різні 

точки сходження (мал. 3) [2]. Прояв астигматизму поля

центральній) кадру відображається більш чітко ніж в іншій

застосуванням вищеописаних прийомів, які рекомендовані для зменшення прояву дисторсії.

Рис. 3. Схематичне зображення формування 
астигматизму

 

Підсумовуючи викладене варто наголосити на тому, що доцільність використання фотозображення слідів 

взуття в якості об’єктів трасологічної експертизи має бути об

з дослідження матеріальних слідів, їх копій або у комплексі із такими об’єктами. При цьому подібне дослідження 

буде можливим лише за умови неухильного дотримання як правил судової фотографії в цілому, так і в

суттєвих викривлень, викликаних описаними фотографічними абераціями.

В будь-якому випадку, остаточне рішення щодо придатності фотозображення для дослідження відображених на 

ньому слідів приймається в кожному конкретному випадку експертом з ураху

якості відображеної слідової інформації.

1. Хроматические аберрации. URL:
2. Что такое аберрации объектива. Виды аберраций.

obektiva 
3. Хроматические аберрации. Что это и с чем это едят? 

URL: https://dphotoworld.net/publ/photoschool
4. Дисторсия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дисторсия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

характерним для об’єктивів із широким кутом (бочкоподібна) та так званих телеоб’єктивів

еред технічних засобів, що використовуються криміналістами.

Зменшити прояв дисторсії на ширококутному об’єктиві можливо збільшивши фокусну відстань

оптичного збільшення або «зуму» – від англ. Zoom) та відстань від об’єктиву до об’єкту. Крім т

коригування геометрії на фотознімку програмним шляхом, яке є достатньо ефективним.

Астигматизм виникає внаслідок того, що промені, котрі проходять поза оптичною віссю об’єктива, мають різні 

[2]. Прояв астигматизму полягає в тому, що зображення в одній частині

центральній) кадру відображається більш чітко ніж в іншій (рис. 4). Зменшити прояв астигматизму можна із 

застосуванням вищеописаних прийомів, які рекомендовані для зменшення прояву дисторсії.

Схематичне зображення формування 
астигматизму 

Рис. 4. Прояв астигматизму на фотозображенні

Підсумовуючи викладене варто наголосити на тому, що доцільність використання фотозображення слідів 

взуття в якості об’єктів трасологічної експертизи має бути обумовлена виключно відсутністю інших можливостей 

з дослідження матеріальних слідів, їх копій або у комплексі із такими об’єктами. При цьому подібне дослідження 

буде можливим лише за умови неухильного дотримання як правил судової фотографії в цілому, так і в

суттєвих викривлень, викликаних описаними фотографічними абераціями. 

якому випадку, остаточне рішення щодо придатності фотозображення для дослідження відображених на 

ньому слідів приймається в кожному конкретному випадку експертом з урахуванням поставлених запитань та 

якості відображеної слідової інформації. 
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(бочкоподібна) та так званих телеоб’єктивів (подушкоподібна); 

еред технічних засобів, що використовуються криміналістами. 

Зменшити прояв дисторсії на ширококутному об’єктиві можливо збільшивши фокусну відстань (застосування 

) та відстань від об’єктиву до об’єкту. Крім того, можливе 

коригування геометрії на фотознімку програмним шляхом, яке є достатньо ефективним. 

Астигматизм виникає внаслідок того, що промені, котрі проходять поза оптичною віссю об’єктива, мають різні 

гає в тому, що зображення в одній частині (зазвичай в 

4). Зменшити прояв астигматизму можна із 

застосуванням вищеописаних прийомів, які рекомендовані для зменшення прояву дисторсії. 

Прояв астигматизму на фотозображенні 

Підсумовуючи викладене варто наголосити на тому, що доцільність використання фотозображення слідів 

умовлена виключно відсутністю інших можливостей 

з дослідження матеріальних слідів, їх копій або у комплексі із такими об’єктами. При цьому подібне дослідження 

буде можливим лише за умови неухильного дотримання як правил судової фотографії в цілому, так і відсутністю 

якому випадку, остаточне рішення щодо придатності фотозображення для дослідження відображених на 

ванням поставлених запитань та 

osnovy-fotografii/chto-takoe-aberracii-

Хроматические аберрации. Что это и с чем это едят? 
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В роботі розкриті основні етапи проведення досліджень у межах товарознавчих експертиз, їх особливості під час з’ясування 
ринкової вартості об’єктів, які досліджуються із застосуванням ретроспективного перерахунку за порівняльними цінами. 
Наведені приклади з експертної практики, що пов’язані з особливостями об’єктів, які досліджуються. 

Ключові слова: судово-товарознавча експертиза, об’єкт дослідження, ринкова вартість, ретроспективний метод, порівняльні 
ціни. 

 
The paper presents the main stages of research in the framework of commodity expertise, their features in determining the market 

value of the researched objects with the use of retrospective recalculation at comparable prices. Examples from expert practice related to 
the features of the researched objects are given. 

Key words: forensic commodity expertise, researched object, market value, retrospective method, comparable prices. 
 
В работе представлены основные этапы проведения исследований в рамках товароведческих экспертиз, их особенности при 

выяснении рыночной стоимости исследуемых объектов с применением ретроспективного пересчета по сопоставимым ценам. 
Приведены примеры из экспертной практики, связанные с особенностями исследуемых объектов. 

Ключевые слова: судебно-товароведческая экспертиза, исследуемый объект, рыночная стоимость, ретроспективный метод, 
сопоставимые цены. 

 
При расследовании и судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел часто возникает необходимость в 

применении специальных познаний в области товароведения, то есть проведение в рамках судебно-экспертной 

деятельности экспертиз по определению стоимости исследуемых объектов. 

Сущность судебно-товароведческой экспертизы состоит в разрешении споров, связанных с оспариванием 

стоимости объекта правопритязания посредством исследования товарных (потребительских) свойств изделий и 

определения их фактических характеристик [1]. В свою очередь для данного вида экспертизы первостепенное 

значение имеет исследование потребительской стоимости товара. Кроме того, следует признать, что на текущий 

момент, кроме известной трактовки, что количество общественно необходимого труда, затраченного на 

производство товара, определяет величину стоимости товара, начинает активно рассматриваться категория 

полезности в стоимости объекта [2]. 

Применительно к судебно-экспертной деятельности в Республике Армения, при проведении экспертных 

исследований по определению стоимости в рамках товароведческих экспертиз, в первую очередь следует отметить 

наработанную за последние десятилетие практику по проведению судебно–товароведческих экспертиз в 

Национальном бюро экспертиз Республики Армения (далее – НБЭ РА). В одноименном отделе НБЭ РА при 

проведении экспертных исследований, главным образом, руководствуются нижеследующими нормативно-

правовыми документами: Гражданский кодекс Республики Армения от 17.06.1998 [3]; Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Армения от 01.06.1998 [4]; Закон Республики Армения от 04.10.2005 № ЗР-189-Н «О 



деятельности по оценке недвижимого имущества» (закон регулирует оценку зданий и сооружений, оценку земли и 

жилья) [5]. 

Объектами исследования при производстве в упомянутом отделе судебно-товароведческой экспертиз в 

большинстве своем являются различные изделия товарного происхождения: продовольственные и 

непродовольственные, в том числе находящиеся в употреблении и снятые с производства устаревшие образцы в 

случае, если у них сохранились свойства постоянных и устойчивых признаков, характеризующих товарное 

происхождение, образцы, а также документы, в которых изложены товарные характеристики исследуемых 

объектов. 

При назначении судебных товароведческих экспертиз в рамках уголовных или гражданских дел наиболее 

частым вопросом, формулируемым органами юстиции и уголовного преследования является: «Какова рыночная 

стоимость предоставленного на экспертизу объекта при оценочном выполнении расчетов в контексте учета 

сопоставимых цен?». Для подготовки ответа на поставленный вопрос следует иметь в виду, что для корректного 

определения стоимости эксперту необходимо получить для выполнения экспертных исследований максимально 

полную информацию об объекте исследования. Естественно, в зависимости от вида, типа и т.д. объекта и 

характера разрешаемых экспертом вопросов применяется различная методология экспертного исследования. 

Основным требованием при решении экспертной товароведческой задачи является исследование тех свойств и 

особенностей объекта, которые имеют практическое значение при решении поставленной задачи [1]. В случае 

необходимости, для проведения экспертизы, кроме исследуемых объектов, могут быть востребованы объекты для 

сравнительного исследования. В качестве исходных данных изучается также маркировка изделий, нанесенная 

непосредственно на изделия, или имеющаяся на ярлыках и этикетках. Без всякого сомнения, исследование 

маркировочных данных важно при решении ряда вопросов, в том числе, связанных с фальсификацией товара [6]. 

Следует также отметить, что довольно часто в НБЭ РА судебно-товароведческие экспертизы выполняются в 

рамках комплексных экспертиз с привлечением экспертов из смежных отделов. 

В конечном счете, необходимо отметить, что для определения рыночной стоимости исследуемого объекта 

нужно всесторонне и тщательно исследовать его для выявления фактических товарных характеристик, так как 

рыночная стоимость исследуемого объекта определяется в соответствии с фактическими критериями и 

характеристиками, выявленными в результате проведенных исследований. Следовательно, в ходе проведения 

судебно-товароведческой экспертизы необходимо собрать и проанализировать все существенные сведения об 

объекте экспертного исследования, в частности исходные данные о его правовом статусе, сведения о составе, 

технических и других характеристиках, информацию о состоянии рынка в отношении объекта исследования и 

подобного имущества, сведения об экономических характеристиках объекта исследования (прогнозируемые и 

фактические доходы и расходы от использования объекта исследования, в том числе от его наиболее эффективного 

использования и существующего использования); проанализировать существующее состояние использования 

объекта исследования и определить условия его наиболее эффективного использования; собрать необходимую 

информацию для обоснования ставки капитализации и (или) ставки дисконта; определить правовые ограничения 

относительно объекта исследования и учесть их влияние на стоимость объекта исследования [7]. Вместе с тем 

отметим, что определение рыночной стоимости в цепи исследований является последним звеном. В НБЭ РА, как 

правило, придерживаются следующего, оправданного практикой, алгоритма проведения судебно-товароведческих 

исследований, включающий как установление товарной принадлежности объекта, его назначение, область 

применения, так и установление фактического состояния объектов. Последнее в свою очередь включает: 

– установление наличия (отсутствия) дефектов и их характера; 

– установление степени снижения качества (стоимости) товаров с учетом имеющихся дефектов; 



– установление пригодности объекта для использования его по назначению. 

На завершающем этапе экспертами выполняются расчеты по определению стоимости объекта исследования, с 

учетом его фактического состояния на заданную дату. 

После получения результатов всех вышеперечисленных исследований эксперт переходит к выяснению 

рыночной стоимости. В практической экспертной деятельности в отделе судебных товароведческих экспертиз 

НБЭ РА применяются все три известных, основных метода оценки рыночной стоимости товаров и услуг. На 

данный момент при назначении экспертиз, в зависимости от характера исследуемого объекта, используется 

стоимостный метод исследования с целью выяснения качества товара в стоимостных единицах на определенный 

период времени, а также используется ретроспективный (с позиционированием), текущий и перспективный 

подходы [8]. 

Ниже проиллюстрируем на конкретном примере из экспертной практики, реализуемые в отделе судебно-

товароведческих экспертиз подходы, направленные на установление рыночной стоимости на определенный период 

времени. В первую очередь выясняется наличие данного продукта на свободном конкурентном рынке. Если 

данный товар является продуктом широкого потребления, то выявляются достоверные данные о продажах и 

сделках. Очень часто в результате проведенного ретроспективного мониторинга в связи с различными 

обстоятельствами невозможно бывает получить необходимую информацию об условиях продажи исследуемого 

объекта. Как пример, рассмотрим случай, связанный с компьютерной техникой, так как с выпуском более 

усовершенствованных моделей, старыe выводятся из обращения. В подобных случаях эксперт вынужден изучить 

различные интернет-сайты, с целью выявления сопоставимых данных о продаже. При необходимости 

подготавливаются запросы в адрес компаний-производителей. В вышеуказанных случаях рыночная стоимость 

исследуемого объекта рассчитывается при помощи сравнительного и расходного метода оценки, учитывая условия 

их ввоза и вывоза, а также расходы на транспортировку. 

Однако в экспертной практике отдела встречаются случаи, когда из-за специфики продукта или узкого круга 

применения в результате мониторинга на свободном конкурентном рынке Республики Армения данные о продаже 

идентичных, схожих и / или аналогичных объектов не обнаруживаются. В аналогичных ситуациях возникает 

необходимость в соответствие со ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса РА подготовки письменного 

обращения органу, осуществляющему производство. Целью вышеупомянутого обращения является получение 

ряда необходимых исходных данных таких как: 

– физико-химические характеристики исследуемого объекта на исследуемый период; 

– идентичность внешнего вида представленного товара прежнему товарному виду; 

– документальное подтверждение о приобретении (договора, счет-фактуры, акты купли-продажи, сертификаты 

качества и т. д.); 

– налоговые счета, выписанные как со стороны производственной компании, так и другими субъектами по 

системе e-invoicing; 

– факт подтверждения импорта в Республику Армения одноименных товаров в исследуемый период времени 

другими компаниями (в случае подтверждения факта импорта необходимость предоставления информации о таких 

компаниях, а также документов по данным импортированным товарам со стороны выявленных компаний за 

рассматриваемый период времени). 

При полноте представленных исходных данных эксперт в ходе детального анализа информации, содержащейся 

в документах, определяет достаточность и пригодность изученного материала для последующего проведения 

экспертного исследования. Заключительным этапом проведения товароведческой экспертизы является оценка 

результатов исследования с точки зрения полноты и аргументированности, необходимых для формулирования 



выводов [9]. Иногда, для определенного прошедшего периода, рыночную стоимость можно определить на основе 

информации, публикуемой Статистическим комитетом РА. Однако указанный метод содержит определенный 

субъективизм, поскольку опубликованные данные достаточно обобщены для различных товарных групп, и эксперт 

не может выделить более узкие описания. 

И наконец, важно отметить, что результаты проведенных экспертных исследований сохраняются в архивном 

производстве НБЭ РА, на основе которого, в организации перманентно ведутся работы по созданию и 

периодическому пополнению экспертной информационной базы, которая позволяет при необходимости 

рассчитывать стоимостные показатели исследуемых объектов в рамках новых судебно-товароведческих 

экспертных исследований, используя уже имеющиеся в отделе базы данных. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ КАК ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 

Публікація присвячена необхідності у дослідження веб-сайтів що є доволі новими об’єктами авторського права, яке 
складається з окремих охороноздатних об’єктів: зображень, текстів, елементів бази даних тощо. При швидкому розвитку 
Інтернет-технологій виникає необхідність вдосконалення правового регулювання використання об’єктів інтелектуальної 
власності – веб-сайтів в мережі Інтернет. У статті розкриваються питання класифікації веб-сайтів та проблеми їх захисту, 
наведено загальний алгоритм дослідження веб-сайтів як об’єктів авторського права. 

Ключові слова: авторське право, веб-сайт, веб-сторінка.  
 
The publication is devoted to the need to study websites that are fairly new objects of copyright, which consists of separate protected 

objects: images, texts, database elements, etc. With the rapid development of Internet technology, there is a need to improve the legal 
regulation of the use of intellectual property - websites on the Internet. The article reveals the issues of classification of websites and 
problems of their protection, the general algorithm of research of websites as objects of copyright is given. 
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Публикация посвящена необходимости исследования веб-сайтов, которые являются достаточно новыми объектами 

авторского права, состоящего из отдельных охраноспособных объектов: изображений, текстов, элементов базы данных и т.д. 
При быстром развитии Интернет-технологий возникает необходимость усовершенствования правового регулирования 
использования объектов интеллектуальной собственности – веб-сайтов в сети Интернет. В статье раскрываются вопросы 
классификации веб-сайтов и проблемы их защиты, представлен общий алгоритм исследования веб-сайтов как объектов 
авторского права. 

Ключевые слова: авторское право, сайт, веб-страница. 
 
Веб-сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) 

суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису 

власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з 

доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. 

Зазвичай під поняттям «веб-сайт» прийнято розуміти весь веб-зміст, що обслуговується веб-серверами на 

унікальному доменному імені. 

Веб-зміст, як і веб-сайти можуть бути статичними та динамічними. 

Статичні веб-сторінки. Статичний веб-сайт або веб-сторінка зберігається на сервері у вигляді окремих 

статичних файлів та доставляється веб-сервером без будь-яких змін у тому вигляді, в якому вони були створені 

автором. Як правило, такі типи веб-сторінок не володіють здатністю інтерактивної взаємодії з користувачем та 

придатні виключно для перегляду інформації, що на них розміщена. 

Динамічні веб-сторінки. Динамічні веб-сторінки генеруються спеціальною програмою, яка працює на веб-

сервері, та можуть збиратися з різних компонентів веб-сервером «на льоту». Як правило, такі сторінки також 

дозволяють здійснювати інтерактивну взаємодію з користувачем, надаючи розширені можливості не тільки для 

перегляду, але й для збереження або зміни інформації. Зміст динамічних сторінок за однією і тією ж адресою може 

різнитися протягом часу або бути різним для різних відвідувачів в один і той же час. 

За характеристиками можна поділити: 

Сайт-візитка – це своєрідний довідник про фірму, який містить всі необхідні контактні дані та інформацію про 

діяльність компанії. Це повинна бути коротка, чітка і найважливіша інформація про компанію. Зазвичай такий сайт 

складається з однієї статичної сторінки та іноді може містити у собі додаткові динамічні форми з інших 

ресурсів (наприклад, карту місцевості Google-maps із зазначенням точки, де розташовано організацію). 

Корпоративний сайт – за допомогою корпоративного сайту клієнти та замовники отримують інформацію про 

ціни на товари і послуги в зручному вигляді. Такі веб-сайти допомагають значно збільшити прибуток компанії 

через зручне представлення продукції з розгорнутими характеристиками. На відміну від сайту-візитки може 

складатись із декількох сторінок, перехід до яких організовано з використанням навігаційних елементів, 

розташованих на головній сторінці сайту. 

Промо-сайт – структура промо-сайту сама по собі повинна виконувати функцію рекламного проспекту або 

буклету і привертати увагу клієнтів. 

Сайт-вітрина – на таких сторінках знаходиться вся інформація, необхідна для того, щоб клієнт побачив, 

зацікавився і купив даний товар, не відволікаючись на новини та посилання. Сайт-вітрина є різновидом промо-

сайту, але містить більше інформації про товари або послуги. 

Інтернет – магазин. На відміну від сайту-вітрини, де клієнт може побачити наявність всіх товарів, за допомогою 

інтернет-магазину клієнт може ще й зробити замовлення, вибрати варіант розрахунку, спосіб отримання 

замовлення та одержати рахунок на оплату. 

Інформаційне наповнення є унікальною складовою сайту. Саме інформаційним наповненням сайти 

привертають увагу відвідувачів і саме воно є найціннішим для власника сайту. Наповнення сайту складається з 

текстових, графічних і аудіовізуальних матеріалів. Всі вони є об’єктами авторського права, що означає, що 



авторські права на них можуть бути зареєстровані окремо. Крім того, майнові і немайнові права на кожний з цих 

об’єктів можуть належати різним особам.  

Немайновими правами (copyright) автора є: 

– право називатися автором твору, який вказується у вигляді реального імені автора або його псевдоніма; 

– право залишатися анонімом за публічної публікації або при поширенні твору; 

– право вимагати збереження цілісності твору, перешкоджати внесенню будь-яких правок і змін у твір, який, на 

думку автора, можуть завдати шкоди його честі і репутації. 

До майнових прав автора належать: 

– публічне відтворення або демонстрація твору; 

– поширення твору (продаж, імпорт, обмін тощо); 

– передання твору в оренду. 

Переходячи безпосередньо до правової охорони веб-сайтів, то слід сказати, що є ряд науковців, які розглядають 

їх як непоіменований об’єкт авторського права, проте є і інші, які притримуються позиції, що веб-сайти – складний 

об’єкт, багато частин якого можна охороняти за допомогою різних видів прав інтелектуальної власності, а саме: 

– програмне забезпечення, включаючи заснований на тексті код HTML, використовуваний на веб-сайтах, може 

охоронятися авторським правом або патентним правом у залежності від національного законодавства; 

– дизайн веб-сайту, вочевидь, належить охороняти авторським правом; 

– системи електронної торгівлі, механізми пошуку або інші технічні інструменти Інтернету можуть 

охоронятися за допомогою патентів / корисних моделей; 

– творчий зміст веб-сайту, такий як письмовий матеріал, фотографії, графіка, музика і відео, може охоронятися 

авторським правом; 

– бази даних можуть охоронятися також авторським правом; 

– ділові назви, логотипи, назви продукції, назви доменів та інші позначення, поміщені на вашому веб-сайті, 

можуть охоронятися в якості товарних знаків; 

– зроблені за допомогою комп'ютера графічні символи, екранні дисплеї, графічні інтерфейси (GUIс) і, навіть, 

веб-сторінки можуть охоронятися за допомогою законодавства про промислові зразки; 

– приховані аспекти веб-сайту (такі як конфіденційна графіка, код джерела, код об'єкта, алгоритми, програми та 

інші технічні описи, діаграми даних, логічні діаграми, інструкції користувача, структури даних і зміст баз даних) 

можуть охоронятися за допомогою законодавства про комерційну таємницю до тих пір, поки вони не розкриті. 

Для захисту своїх прав власники веб-сайтів можуть вчиняти наступні дії: 

– наносити позначки копірайту на веб-сторінки. Зазвичай така позначка ставиться внизу сторінки, на ній 

вказуються роки (від року створення веб-сайту до поточного), назва розробника та / або назва правовласника; 

– наносити позначки копірайту на наявний на сайті контент (тексти, зображення тощо). Задля того, щоб не 

псувати зовнішній вигляд контенту, можливо використовувати нанесення знаків копірайту за допомогою так 

званих «водяних знаків», тобто напівпрозорого тексту; 

– використовувати кодування тексту задля унеможливлення його копіювання; 

– використовувати закриті елементи коду задля унеможливлення копіювання структури сайту тощо. 

При дослідженні веб-сайту, як об’єкти авторського права можна визначити такі основні етапи: 

– фіксація змісту веб-сайту. Цей процес являє собою фіксування інформації, яка міститься на веб-сайті, та 

зберігається у паперовому вигляді чи на матеріальному носії. Зазвичай при фіксації веб-сайту його вміст 

зберігається у вигляді скріншотів. У випадку, коли на веб-сайті містяться окремі елементи, що можуть бути 

об’єктами авторського права, такі елементи фіксуються окремо, вивантажуються на матеріальний носій та 



долучаються до фіксації. Окремим елементом фіксації є відображення даних щодо реєстранта доменної адреси, 

власника веб-сайта, відомостей про нього тощо;  

– аналіз дизайну веб-сайту. Під час аналізу веб-сайту важливо його графічне оформлення та розташування 

елементів. При цьому, варто зазначити, що в деяких випадках візуально схоже розташування елементів не вказує 

на факт відтворення, а лише є ознакою спорідненого або спільного призначення веб-сайту чи створення декількох 

веб-сайтів на одній платформі з фіксованим розташуванням елементів; 

– аналіз коду сторінки. Під час аналізу html-коду веб-сайт розглядається як кодова структура. Дослідження 

проводиться з метою встановлення оригінальності його компонентів. 

У випадку необхідності дослідження саме оригінальної структури веб-сайту, для проведення дослідження 

експерту необхідно надати не тільки посилання на веб-сайт, що досліджується, але й повний доступ до його 

структури та елементів. Наприклад, це може бути доступ до панелі розробника. Окрім того, необхідно надати 

відомості щодо того, чи не створювався веб-сайт на базі вільнопоширюваної безкоштовної платформи, адже в 

такому випадку ніякого факту використання не буде. 

Отже, враховуючі, що веб-сайт являє собою складний об’єкт авторського права, який складається з окремих 

елементів, його дослідження треба доцільніше за все проводити його дослідження за окремими елементами, а саме: 

за структурою, графічним оформленням, розташуванням елементів. 

Окрім того, найчастіше питання щодо використання веб-сайту повністю і не ставиться, розглядаються саме 

факти використання окремих зображень, текстів, рідше оригінальної структури веб-сайту. 

Окремо варто розглянути питання щодо дослідження фактів використання одних веб-сайтів при створенні 

інших. 

Таким чином, веб-сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського 

права і (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) 

облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може 

складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом. 

Веб-сайти, як і будь-які об’єкти авторського права, потребують захисту від їх направомірного використання. 

Для захисту своїх прав власники веб-сайтів можуть діяти наступним чином: 

– наносити позначки копірайту на веб-сторінки;  

– наносити позначки копірайту на наявний на сайті контент (тексти, зображення тощо); 

– використовувати кодування тексту задля унеможливлення його копіювання; 

– використовувати закриті елементи коду задля унеможливлення копіювання структури сайту тощо. 

При дослідженні веб-сайту, як об’єкта авторського права, можна визначити такі основні етапи: 

– фіксація змісту веб-сайту; 

– аналіз дизайну веб-сайту; 

– аналіз коду сторінки; 

– аналіз вмісту веб-сайту поелементно. 

На сьогоднішній день, зважаючи на швидкий розвиток інтернет-технологій, запитів щодо дослідження веб-

сайтів або їх елементів як об’єктів авторського права стає все більше, що зумовлює необхідність створення 

окремого алгоритму їх дослідження. 
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Розглянуто формування передумов для прийняття в Україні нового законодавства з метою врегулювання проведення 
молекулярно-генетичних досліджень у відповідності до сучасних вимог. Обгрунтовується, що при встановленні правових основ 
отримання, зберігання, використання та знищення генетичної інформації має бути забезпечено захист прав людини, а також при 
виконанні молекулярно-генетичних досліджень, визнаних у міжнародних документах. 
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On the basis of the analysis of documents, publications of scientific periodicals some actual aspects of legal maintenance of 

molecular genetic examination in Ukraine are investigated. In particular, the formation of preconditions for the adoption of qualitatively 
new legislation, a separate law that would regulate molecular genetic research at a qualitatively new level in accordance with modern 
requirements, establish the legal basis for obtaining, storing, using and destroying genetic information. The main direction of such a 
novel should be the protection of human rights in conducting such research, based on international instruments. 
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Рассмотрено формирование предпосылок для принятия в Украине нового законодательства, в целях урегулирования 

проведения молекулярно-генетических исследований в соответствии с современными требованиями. Обосновывается, что при 
устанавлении правовых основ получения, хранения, использования и уничтожется генетической информации, а также при 
выполнении молекулярно-генетических исследований должна быть обеспечена защита прав человека, признаннях в 
международных документах. 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, генотипная идентификация, молекулярно генетические исследования, 
судебный эксперт. 

 
В епоху техногенних катастроф, для яких характерна масова загибель людей і масштабне руйнування тіл 

загиблих, без якісно нових методів ідентифікації не обійтись. Як і сотні років тому, не втрачає актуальності 

питання встановлення батьківства, зростає інтерес людей до своєї етнічної приналежності або схильності до 

певних хвороб. Сучасний рівень біологічної та медичної науки дозволяє вирішувати такі питання за допомогою 

якісно нових методів таких, як молекулярно-генетичні дослідження. Водночас, застосування таких технологій 

потребує належного врегулювання питань етичного та правового характеру. 

Генетика, як самостійна наука, є досить молодою, але її досягнення вже знайшли своє широке практичне 

застосування. Один з таких напрямів – медико-криміналістичні дослідження. Прогрес молекулярної біології 

дозволив вирішувати проблеми судової медико-криміналістичної ідентифікації особи, забезпечивши можливість 

виявлення індивідуалізуючих ознак особи на рівні генотипної ідентифікації [1, с. 1087]. 

Таким чином, молекулярно-генетичний ідентифікаційний аналіз дозволяє досліджувати особливі ділянки ДНК, 

специфічні для кожного індивідуума, та отримувати унікальне генетичне «відображення» людини, яке неможливо 

ні приховати, ні змінити, ні підробити [2, с. 125-127]. Об'єктами судової молекулярно-генетичної експертизи 



найчастіше виступають зразки крові та слини від живих осіб, а також зразки крові та тканин (у тому числі кісткова 

та зубна) від трупів [3]. 

Разом з тим, слід підтримати тезу, що одним з найважливіших аспектів є можливість використання 

криміналістичних обліків генетичних ознак людини з інформаційно-пошуковими автоматизованими 

системами [2, с. 125-127]. Ця сфера застосування подібних досліджень в Україні розширюється та вимагає 

вдосконалення нормативно-правового регулювання таких досліджень [4]. Одним з актуальних питань, на думку 

автора, є нормативне визначення кола осіб, до яких передбачено застосування таких досліджень, з наступним 

занесенням їх ДНК-профілів до бази даних. Нормативно-правове забезпечення проведення молекулярно-

генетичної ідентифікації в Україні регулюється у відповідності до Інструкції з організації функціонування 

криміналістичних обліків експертної служби МВС України [5, п. 2.12]. 

На переконання автора, в Україні сформувались передумови для прийняття якісно нового законодавства, 

окремого закону, який би забезпечив врегулювання проведення молекулярно-генетичних досліджень на якісно 

новому рівні у відповідності до сучасних вимог, і встановив би правові основи отримання, зберігання, 

використання та знищення генетичної інформації. Головним орієнтиром у такому законі має стати захист прав 

людини при виконанні подібних досліджень, що відповідало б принципам, зазначеним у міжнародних документах, 

зокрема у деклараціях ООН, ВМА. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МАГНІТООПТИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТІВ 
НАНЕСЕНИХ НА ЛАЗЕРНИХ ПРИНТЕРАХ 

 
USING THE MAGNETO-OPTICAL VISUALIZATION METHOD FOR INVESTIGATION OF TEXTS 

PRINTED ON LASER PRINTERS 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕКСТОВ НАНЕСЕННЫХ НА ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРАХ 

 
Дослідження текстів надрукованих на лазерних принтерах на предмет додрукування в експертній практиці незмінно 

складають значну кількість. Тому актуальним питанням є використання нових приладів, програмного забезпечення та методів 
для вирішення цього питання. Новим напрямком досліджень є метод магнітооптичної візуалізації. 

Ключові слова: метод магнітооптичної візуалізації, магнітні властивості фарби, електрографічний спосіб друку, гістограма 
магнітної індукції. 

 



Studies of texts printed on laser printers for reprinting in expert practice invariably make up a significant number. Therefore, the 
topical issue is the use of new devices, software and methods to address this issue. A new area of research is the method of magneto-
optical imaging. 

Key words: the method of magneto-optical imaging, magnetic properties of ink, electrographic printing method, histogram of 
magnetic induction. 

 
Исследования текстов, напечатанных на лазерных принтерах для перепечатки, в экспертной практике неизменно 

составляют значительное количество. Поэтому актуальным является использование новых устройств, программного 
обеспечения и методов для решения этой проблемы. Новое направление исследований это метод магнитооптической 
визуализации. 

Ключевые слова: метод магнитооптической визуализации, магнитные свойства краски, электрографический способ печати, 
гистограмма магнитной индукции. 

 
Робота над розробкою, апробацією та створенням приладової бази із застосування методу магнитооптической 

візуалізації (далі – МОВ), була розпочата ще в 1995 р. Міжгалузевою лабораторією методів та засобів спеціальної 

техніки радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ». Співробітники лабораторії на чолі з Левим Сергієм 

Васильовичем створили перші прилади МОВ [1]. Протягом останнього десятиліття 

ТОВ «РЕГУЛА ФОРЕНЗИК УА» були створені програмно-апаратні комплекси з застосуванням вказаного методу, 

зокрема, для дослідження рельєфних знаків на різних виробах з металу – «Регула 7505М» та зчитування магнітних 

властивостей фарби, що застосовується при виготовленні банкнот – «Регула 7505М», «Регула» 4197 [2]. 

До переваг МОВ відносяться: 

– це не руйнівний метод проведення дослідження; 

– оперативність дослідження в короткий термін можливість огляду значної кількості об’єктів; 

– можливість обробки зображення, проведення вимірювань та порівняння отриманих результатів. 

На сьогодні для зчитування магнітних властивостей фарби виготовляється магнітооптична мишка оперативного 

контроль «Регула» 4197, але більш широкі можливості надає двокоординатний сканер МОВ «Регула» 7701M. Сканер 

має наступні технічні характеристики: поле зору – 15×18,5 мм, максимальний розмір досліджуваного документу 

335х297 мм. Однією з головних переваг цього приладу є автоматичні зчитування та побудова на екрані монітора, 

візуально видимого «магнітного зображення» – текстів, зображень, знаків, окремих елементів, нанесених 

магнітною фарбою формату А4 [3]. 

 

Рис. 1.  Двокоординатний сканер МОВ «Регула» 7701M 

 



Рис. 2.  Зображення лицевої сторони купюри номіналом 100
використанням 

 

Водночас тонер, що використовується для електрографічного способу друку також має магнітні властивості і 

тому тексти які надруковані на лазерних принтерах можна досліджувати з застосуванням МОВ.

Об’єктами дослідження технічної експертизи документів в цих випадках можуть бути: магнітні характеристики 

тонера, що визначаються властивостями базового магнітного матеріалу та його концентрацією, а також товщина 

шару тонера та його просторовий розподіл, що часто залежит

параметри впливають на оцінювані величини

Розглянемо документ, виконаний одним лазерним принтером на захищеному бланку та порівняємо його 

оптичне зображення та магнітний образ, дивись рисунки

даних про тонку структуру магнітного друку, що дозволяє використовувати інтерпретацію топограми «магнітного 

рельєфу» друку для вирішення завдань технічної експерт

 

Рис. 3, 4. Зображення фрагменту тексту

 

Розглянемо результат порівняння зразків, надрукованих на різних принтерах. Накладені графіки функцій 

поздовжнього розподілу магнітно

стосується розташування максимумів та площі розбіжності (вертикальне чорне штрихування). З іншого боку, 

коефіцієнти кореляції значно знизилися до величин 0,43

вимірювань можна зробити висновок про те, що тексти надруковані на різних принтерах або з істотно зміненими 

умовами друку (наприклад, заміна картриджа). Однак слід звернути увагу і на іншу обставину. Існує переріз 

Зображення лицевої сторони купюри номіналом 100 доларів США зразка 2006
використанням сканера МОВ «Регула» 7701M 

Водночас тонер, що використовується для електрографічного способу друку також має магнітні властивості і 

тому тексти які надруковані на лазерних принтерах можна досліджувати з застосуванням МОВ.

дження технічної експертизи документів в цих випадках можуть бути: магнітні характеристики 

тонера, що визначаються властивостями базового магнітного матеріалу та його концентрацією, а також товщина 

шару тонера та його просторовий розподіл, що часто залежить від характерних особливостей принтера. Всі ці 

параметри впливають на оцінювані величини – просторові функції магнітної індукції та магнітного потоку.

Розглянемо документ, виконаний одним лазерним принтером на захищеному бланку та порівняємо його 

зображення та магнітний образ, дивись рисунки 3, 4. Очевидно, що MOВ є інформативним джерелом 

даних про тонку структуру магнітного друку, що дозволяє використовувати інтерпретацію топограми «магнітного 

рельєфу» друку для вирішення завдань технічної експертизи документів. 

 

Зображення фрагменту тексту – оптичне зображення (ліворуч) та магнітний образ (праворуч)

Розглянемо результат порівняння зразків, надрукованих на різних принтерах. Накладені графіки функцій 

поздовжнього розподілу магнітного потоку та максимуму магнітної індукції категорично не збігаються 

стосується розташування максимумів та площі розбіжності (вертикальне чорне штрихування). З іншого боку, 

коефіцієнти кореляції значно знизилися до величин 0,43 – 0,53. Тобто за результ

вимірювань можна зробити висновок про те, що тексти надруковані на різних принтерах або з істотно зміненими 

умовами друку (наприклад, заміна картриджа). Однак слід звернути увагу і на іншу обставину. Існує переріз 

 

доларів США зразка 2006 року зроблені з 

Водночас тонер, що використовується для електрографічного способу друку також має магнітні властивості і 

тому тексти які надруковані на лазерних принтерах можна досліджувати з застосуванням МОВ. 

дження технічної експертизи документів в цих випадках можуть бути: магнітні характеристики 

тонера, що визначаються властивостями базового магнітного матеріалу та його концентрацією, а також товщина 

ь від характерних особливостей принтера. Всі ці 

просторові функції магнітної індукції та магнітного потоку. 

Розглянемо документ, виконаний одним лазерним принтером на захищеному бланку та порівняємо його 

4. Очевидно, що MOВ є інформативним джерелом 

даних про тонку структуру магнітного друку, що дозволяє використовувати інтерпретацію топограми «магнітного 

 

(ліворуч) та магнітний образ (праворуч) 

Розглянемо результат порівняння зразків, надрукованих на різних принтерах. Накладені графіки функцій 

го потоку та максимуму магнітної індукції категорично не збігаються – це 

стосується розташування максимумів та площі розбіжності (вертикальне чорне штрихування). З іншого боку, 

0,53. Тобто за результатами аналізу даних магнітних 

вимірювань можна зробити висновок про те, що тексти надруковані на різних принтерах або з істотно зміненими 

умовами друку (наприклад, заміна картриджа). Однак слід звернути увагу і на іншу обставину. Існує переріз 



документа (близько точки графіка №

буде відрізнити одиничним вимірюванням

спочатку виконати макроаналіз документа з більших частин

малих розмірів типу «кадр», «слово» та «літера».

Рис. 5.

 

 

Далі розглянемо 2 фрагменти однаковий тексту на

магнітний образ, який дещо схожий, дивись рисунки

магнітної індукції зразка 1 дорівнює за розмахом діапазон вимірювань (Вмах

магнітної індукції зразка 2 становить лише 1,2

становить 29,5 нВб, а зразка 2 лише 7,0

друку двох зразків надруковані різними лазерними принтерами 

 

Рис. 7-10. Зображення 2 фрагментів текстів 

 

лизько точки графіка № 20), де магнітні характеристики даних зразків дуже близькі та їх не можна 

буде відрізнити одиничним вимірюванням (по одному кадру МОВ топограми). Тому методично буде правильним 

спочатку виконати макроаналіз документа з більших частин розміру «абзац» і лише потім переходити до більш 

малих розмірів типу «кадр», «слово» та «літера». 

. Графік поздовжнього розподілу магнітного потоку

Рис. 6. Графік максимуму магнітної індукції 

Далі розглянемо 2 фрагменти однаковий тексту надрукований на різних лазерних 

магнітний образ, який дещо схожий, дивись рисунки 7-10. Водночас при проведенні магнітних вимірів гістограма 

магнітної індукції зразка 1 дорівнює за розмахом діапазон вимірювань (Вмах = 2,8 

магнітної індукції зразка 2 становить лише 1,2 мТл – магнітний потік зразків відрізняється в 4 рази: для зразка

нВб, а зразка 2 лише 7,0 нВб Аналіз результатів магнітних вимірювань підтверджує, що області 

зразків надруковані різними лазерними принтерами дивись рисунок 11. 

 

Зображення 2 фрагментів текстів надрукованих на різних принтерах

20), де магнітні характеристики даних зразків дуже близькі та їх не можна 

(по одному кадру МОВ топограми). Тому методично буде правильним 

розміру «абзац» і лише потім переходити до більш 

 

поздовжнього розподілу магнітного потоку 

 

друкований на різних лазерних принтерах та порівняємо 

при проведенні магнітних вимірів гістограма 

мТл), тоді як розмах гістограми 

магнітний потік зразків відрізняється в 4 рази: для зразка 1 він 

нВб Аналіз результатів магнітних вимірювань підтверджує, що області 

 

надрукованих на різних принтерах 



 

Рис. 11. Гістограма магнітних вимірювань двох зразків надруковані різними лазерними 
принтерами 

 

Підсумовуючи вище викладене можна сказати, що метод магнітооптичної візуалізації є новим напрямком 

дослідження текстів надрукованих на лазерних принтерах, тому актуальним є питанням апробації його в 

експертній практиці. 
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Публікація присвячена актуальним питанням застосування в судово-експертній і криміналістичній діяльності новітніх 
науково-технічних засобів і методів. Висвітлюється міжнародний досвід використання штучного інтелекту, нових веб-
інструментів криміналістичного прогнозування, фенотипування, біометрії, цифрової інформації. Відзначається необхідність їх 
імплементації у діяльність національних судових експертів. 

Ключові слова: судова експертиза, криміналістика, обвинувачення, захист, докази, біометрія, цифрові сліди. 
 
The publication is devoted to topical issues of the use of the latest scientific and technological means and methods in forensics and 

criminalistics activities. The international experience of using artificial intelligence, new web-based forensic forecasting tools, 
phenotypes, biometrics, and digital information is highlighted. The necessity of their implementation into the activities of national 
forensic experts is underlined. 

Key words: forensics, criminalistics, prosecution, defense, evidence, biometrics, digital traces. 



 
Публикация посвящена актуальным вопросам применения новейших научно-технических средств и методов в судебно-

экспертной и криминалистической деятельности. Освещается международный опыт использования искусственного интеллекта, 
новых веб-инструментов криминалистического прогнозирования, фенотипики, биометрии, цифровой информации. Отмечается 
необходимость их внедрения в деятельность национальных судебных экспертов. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, криминалистика, обвинение, защита, доказательства, биометрия, цифровые следы. 
 
З огляду на необхідність забезпечити сталий розвиток криміналістичної науки, все більшого поширення 

набуває застосування у діяльності експертів новітніх науково-технічних засобів. Впровадження результатів 

інновацій, які можуть забезпечувати безпечне суспільство, стало пріоритетом дослідження та вдосконалення 

експертних досліджень на міжнародному рівні. 

Організація ENFSI (The European Network of Forensic Science Institutes) – це провідне судово-експертне 

об'єднання установ, яке сприяє поліпшенню взаємного обміну інформацією у галузі криміналістики. Членами 

ENFSI є 73 організації (експертні установи, криміналістичні лабораторії) з 39 країн Європи, серед яких 

представлена, зокрема, й Україна. 

Її метою є сприяння науці й дослідженням, міжнародній співпраці, якості та компетентності, освіті й навчанню, 

розвитку у сфері судової експертизи. Завдяки своєму монопольному статусу в Європі ENFSI, з огляду на її 

унікальність та широке представництво в європейському просторі, сприяє посиленню співпраці криміналістичної 

спільноти, а також впровадженню результатів інновацій, які можуть забезпечувати безпечне суспільство. 

У грудні 2011 року Рада ЄС схвалила створення Європейського криміналістичного простору, так званого EFSA 

2020, та розробила у 2016 році відповідний план дій, за яким, на основі накопиченого досвіду, має намір розробити 

шлях до «Покращення надійності та обґрунтованості криміналістики та сприяти впровадженню новітніх 

технологій». 

Бачення – це позиція, що забезпечує європейський напрямок та сприяє дослідженням, розробкам та інноваціям 

для криміналістичної науки. Основні напрямки Бачення – це результати тісної співпраці ENFSI зі стратегічними 

партнерами у Міжнародному криміналістичному стратегічному альянсі (скорочено - IFSA) [1]. 

Усі заходи, які включені у Бачення, спрямовані на надання надійних, прозорих, неупереджених та надійних 

послуг судової експертизи, починаючи з місця злочину до зали суду. 

Оскільки метою Бачення є підтримка гармонізованого та збалансованого розвитку криміналістики та її ролі, що 

значно сприяє підвищенню ефективності правоохоронних органів у Європі, особливу увагу приділено 

використанню науково-технічних здобутків, які є найважливішими для зміцнення позицій криміналістики. 

До таких належать, так звані, технології «бачення майбутнього»: біометрія, застосування штучного інтелекту, 

нові інструменти для розслідування місця злочину, нові види біологічних та хімічних доказів «-omics» тощо. 

Варто зазначити, що незважаючи на кричущу назву, відповідні технології вже об’єктивно існують та набули 

практичної апробації на теренах зарубіжних країн. Так, за останні три роки фенотипування – прогнозування 

фізичних характеристик людини на основі аналізу ДНК, стало певною сенсацією в судовій експертизі. 

Інтернаціональна команда вчених під керівництвом Сьюзен Уолш з Університету Індіани (Purdue University 

Indianapolis School of Science) створила новий веб-інструмент – програму, яка дозволяє за аналізом 

однонуклеоїдних поліморфізмів прогнозувати такі фізичні характеристики людини, як колір очей, волосся та тон 

шкіри [2]. 

Її назва: «HIrisPlex-S». Творці програми впевнені, що вона відкриває нові межі для науки, та, більш того, є 

безкоштовною і будь-які правоохоронні чи силові структури можуть використовувати її. Деякі відділення поліції 

та приватні компанії в свою чергу вже зробили великий внесок у створення бази даних передбачуваних осіб 

невідомих злочинців на підставі аналізу слідів ДНК, знайдених на місці злочину [3]. 



ENFSI зазначає, що біометрія надає можливість індивідуалізувати та автентифікувати особу на основі набору 

впізнаваних та перевірених даних, які є дуже відмінними. Однак, існує ряд питань, пов'язаних з обміном 

біометричними даними; тому відповідні дослідження повинні мати безпечну і надійну процедуру використання та 

обміну біометричними даними [1]. 

У міру появи нових науково-технічних інновацій постійно оновлюються та вдосконалюються можливості 

роботи у рамках дослідження цифрових даних. Віртуальний світ так тісно переплітається з реальністю, що наші 

цифрові життя створюють щось на кшталт відбитків, слідів. 

Цифровими слідами в криміналістиці є матеріальні невидимі сліди, які містять криміналістично значущу 

інформацію (відомості, дані), зафіксовану в цифровій формі на матеріальних носіях. Вони утворюються і можуть 

бути виявлені, зафіксовані й досліджені за допомогою цифрових пристроїв. 

Важливою особливістю таких слідів є їх «живучість». Поняття живучості інформаційного об'єкта передбачає 

його здатність своєчасно виконувати свої функції (в даному випадку – інформаційні) в умовах дії дестабілізуючих 

факторів (наприклад, спроби видалення таких інформаційних об'єктів, втрата їх доступності тощо). Однак 

інформація, потрапивши до мережі Інтернет, залишається там практично назавжди [4]. 

Варто вказати, що цифрові сліди однаково ефективно можуть використовувати обидві сторони кримінального 

провадження: і захист, і обвинувачення. Так, у справі щодо зникнення 16-річної школярки з Північної Кароліни 

Філіції Барнс було встановлено, що в день її зникнення, з 10 ранку до 11:31, з її ноутбука хтось виходив у 

Facebook. Потім активність припинилася на 45 хвилин. 

Сторона обвинувачення представила це як доказ, який вказує на передбачуваний термін злочину. 

Обвинувачення припускало, що причина припинення активності – це контакт із обвинуваченим. Воно навіть 

припускало, що пізніший пост був зроблений кимось іншим, а не Філіцією Барнс, оскільки в тексті 

використовувався знак питання, тоді як більшість її інших повідомлень не містили розділові знаки. 

Проте, сторона захисту продемонструвала документи з Facebook, які підтверджують, що використовувався 

Facebook Messenger до 12:40 вечора (дані, які не синхронізувалися з жорстким диском ноутбука, але й досі 

існували в записах соцмережі). Ці дані «спрацювали» на користь сторони захисту. 

За словами Брайана Дикстри (Brian Dykstra), президента та генерального директора експертної організації 

Atlantic Data Forensics, який вже понад 19 років працює у галузі цифрової судової експертизи та є експертом як у 

кримінальних, так і у цивільних справах, якщо ви можете використовувати повний комплект «цифрових слідів», то 

це значно полегшує розслідування й шлях до істини. 

«Це є експертиза. – каже Дикстра. – Тебе запитують: «Що сталося?», а ти викладаєш їм повну історію того, що 

сталося, підтверджену переконливими доказами: чи матеріальними, чи цифровими – не має значення» [5]. 

Отже, щоб гарантувати належну якість проведення судової експертизи та розвиток криміналістичної науки і 

техніки надзвичайно важливим є передбачення та визнання наукових та технологічних тенденцій, які матимуть 

чимале значення для криміналістичної спільноти в найближчі роки. Наведені вище тенденції ще не знайшли 

належної імплементації у діяльність національних судових експертів, однак їх активне сприйняття та застосування 

на практиці зарубіжними криміналістами свідчить про результативність використання новітніх науково-технічних 

здобутків у судово-експертній діяльності. 
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СПОСІБ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
У СФЕРІ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 
METHOD OF COMMITTING CRIMINAL OFFENSES 

IN THE FIELD OF COUNTERFEITING OF DOCUMENTS 
 

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Визначено, що спосіб вчинення підроблення документів є обов’язковою обставиною, яка підлягає доказуванню у 

кримінальних провадженнях щодо правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 366 Кримінального кодексу України. 
Запропоновано передбачити можливість проведення експертних досліджень почерку за світлокопіями документів як фактичну 
підставу почеркознавчої експертизи. 

Ключові слова: підроблення документу, експертне дослідження, експертиза. 
 
It is determined that the method of forgery is a mandatory circumstance that must be proved in criminal proceedings for offenses 

under Art. Art. 358, 366 of the Criminal Code of Ukraine. It is proposed to envisage the possibility of conducting expert studies of 
handwriting on photocopies of documents as a factual basis for handwriting examination.. 

Key words: forgery of a document, expert research, examination. 
 
Определено, что способ совершения подделки документов является обязательным обстоятельством, подлежащим 

доказыванию в уголовных производствах о правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 358, 366 Уголовного кодекса Украины. 
Предлагается проведение экспертных исследований почерка по светокопиям документов в качестве фактического основания 
почерковедческой экспертизы. 

Ключевые слова: подделка документа, экспертное исследование, экспертиза. 
 
За Кримінальним кодексом України (далі – КК) діяння, пов’язані із підробленням документів, кваліфікуються 

за ст. ст. 358, 366 в залежності від суб’єкта вчинення кримінального правопорушення. Предметом цих 

кримінальних правопорушень є офіційні документи, що визначені у примітці до ст. 358 КК, а їх об’єктивні сторони 

фактично збігаються, включаючи спосіб підроблення. 

Об’єктивна сторону зазначених кримінальних правопорушень полягає у складанні, видачі завідомо 

неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та 

іншому підробленні офіційних документів. 

У юридичній літературі та судовій практиці наведено роз’яснення щодо діянь, які становлять об’єктивну 

сторону складів кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 366 КК. Так, підроблення документів 

передбачає часткову чи повну заміну змісту дійсного документу чи його реквізитів (форму), при цьому спосіб його 

підроблення для кваліфікації діяння за ст. 366 КК значення не має. Внесення до документів неправдивих 

відомостей означає включення інформації, яка повністю або частково не відповідає дійсності, до офіційного 

документа. При цьому форма документа та всі його реквізити відповідають необхідним вимогам. Складання 

неправдивих документів – це повне виготовлення документа, який містить інформацію, що не відповідає 



дійсності (повністю чи частково). При цьому форма та реквізити документа відповідають необхідним вимогам. 

Видача неправдивих документів означає надання фізичним або юридичним особам такого документа, зміст якого 

цілком або частково не відповідає дійсності та який був складений або службовою особою, яка його видала, або 

іншою уповноваженою особою [1, с. 1090-1091]. 

Із наведеного випливає, що встановлення способу вчинення підроблення на стадії досудового розслідування є 

обов’язковим. 

В. Ю. Шепітько зазначає, що документи можуть бути виготовлені рукописним, машинописним, комп’ютерним, 

поліграфічним або іншими способами, за допомогою письмових знаків, інших графічних зображень, виконаних 

чорнилами, пастами для кулькових ручок, тушшю, олівцем, друкарською фарбою або іншою речовиною. Цей 

науковець-криміналіст вказує, що у судово-слідчій практиці існують такі види документів: 1) письмові (тексти, 

цифри та інші записи); 2) графічні (креслення, малюнки, схеми); 3) фотодокументи; 4) кіно- та відеодокументи; 

5) фонодокументи; 6) електронні документи [2, с. 87-88]. 

За юридичною природою документи поділяються на дійсні (справжні) та сфальсифіковані (підроблені). У 

криміналістичній літературі виділяються два види підроблення – інтелектуальне та матеріальне. Інтелектуальне 

підроблення полягає у складанні та виданні правильного за формою документа, але неправдивого за змістом, тобто 

саме відомості, викладенні в ньому, є завідомо перекрученими або такими, що повністю чи частково не 

відповідають дійсності. Виявити факт інтелектуального підроблення за допомогою криміналістичної експертизи 

неможливо. Матеріальне підроблення передбачає змінення змісту документа шляхом внесення до нього 

неправдивих відомостей або повного чи часткового виготовлення підробленого документа. Матеріальне 

підроблення, на відміну від інтелектуального, виявляється за допомогою техніко-криміналістичного дослідження 

документів [3, с. 188]. 

На думку А. В. Мировської матеріальне підроблення документів можна поділити на два види: повне 

підроблення та часткове підроблення. Повне підроблення документа полягає у його виготовленні, зміст якого не 

відповідає дійсності. Таке підроблення починається із виготовлення бланка документа, а закінчується внесенням 

до нього відповідних відомостей. Вчений виділяє наступні способи повного підроблення документів: 

1) друкарський; 2) фотомеханічний; 3) за допомогою кліше; 4) копіювання; 5) малювання. Часткове підроблення 

документів нею визначається як дія, що полягає у внесенні змін до окремих реквізитів справжнього 

документа [3, с. 189]. 

У юридичній літературі найбільш поширеними способами внесення змін до документу визначаються такі: 

1) видалення тексту шляхом підчищення, травлення, змивання; 2) внесення нових записів шляхом дописування та 

вставки, а також домалювання та виправлення (переробка одних літерних і цифрових знаків (записів) на інші); 

3) заміна частини документа шляхом підміни окремих його аркушів, вклеювання деяких ділянок або 

переклеювання фотокартки; 4) підроблення печаток і штампів; 5) підроблення підписів; 6) підроблення бланків 

документів [4, с. 153-155]. 

На відміну від письмових, графічних і фотодокументів, дещо різняться способи підроблення відео- та 

фонодокументів, а також електронних документів з огляду на їх правове походження та складові частини. 

Можна стверджувати, що електронні документи об’єднує їх основні складові елементи, а саме комп’ютерна чи 

цифрована інформація, матеріальний носій та реквізити, тому способи їх є подібними, за виключенням окремих 

особливостей. Отже, якщо підробляється будь-який із цих складових елементів, у цілому такий електронний 

документ як доказ є спотвореним.  

Характерними способами підроблення цифрових доказів та електронних документів, на нашу думку, можуть 

бути такими: 1) внесення змін до файлу, що містить первісну інформацію електронного документу, шляхом його 



монтажу, часткового знищення чи заміни, а також редагування файлу; 2) використання комп’ютерних програм для 

протиправних маніпуляцій із відео та звуковими файлами, зокрема синтез голосу чи мови людини, монтаж його 

зовнішності або перебування в іншому місці тощо; 3) несанкціонований доступ (видалене чи локальне 

проникнення) до тексту документу, що зберігається на електронній адресі (е-mail) через мережу Інтернет за 

допомогою «хакерських атак», а саме зламування паролів, використання мережних сканерів, шкідливих (вірусних) 

програм, аналізаторів протоколів тощо; 4) повна або часткова зміна будь-якого реквізиту файлу, на якому 

зберігається інформація цифрових доказів або електронного документу; 5) протиправне використання 

електронного цифрового підпису шляхом несанкціонованого доступу до особистого ключа підписувача. 

Для підтвердження факту підроблення документу на стадії досудового розслідування сторона обвинувачення, 

зокрема слідчий або прокурор, залучають експерта, оскільки необхідні спеціальні знання для з’ясування обставин, 

зокрема способу вчинення цього діяння, що має значення для кримінального провадження. 

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та 

Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 

досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (із змінами, внесеними 

згідно з Наказами Міністерства юстиції) (далі – Інструкція), такими криміналістичними експертизами можуть 

бути: почеркознавча (дослідження почерку і підписів); лінгвістична експертиза мовлення (лінгвістичне 

дослідження писемного мовлення, лінгвістичне дослідження усного мовлення); технічна експертиза документів 

(дослідження реквізитів і матеріалів документів, друкарських форм та інших засобів виготовлення документів); 

експертиза відео-, звукозапису (дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних 

сигналів та середовищ, лінгвістичне дослідження усного мовлення). 

Водночас ст. 243 КПК надає право стороні захисту на стадії досудового розслідування самостійно залучати 

експерта для проведення криміналістичних експертиз щодо встановлення факту підроблення документів. Проте на 

цій стадії кримінального провадження складність їх проведення полягає в отриманні оригіналів документів, що 

можуть бути об’єктами експертного дослідження такої криміналістичної експертизи, як почеркознавча. 

Фактичними підставами призначення та проведення цієї експертизи можуть бути обґрунтовані сумніви у 

справжності підписів понятих у протоколах слідчих (розшукових) діях. Адже, підписання такого протоколу іншою 

особою щонайменше тягне на визнання цього процесуального документу та отриманого унаслідок відповідної 

слідчої (розшукової) дії фактичних даних недопустимими доказами. 

Вирішення цієї проблеми, на наш погляд, можливо шляхом внесення змін до Інструкції, відповідно до яких 

передбачити проведення експертного дослідження почерку за світлокопіями документів, попередньо здійснивши 

їх технічну експертизу на предмет монтажу об’єкта дослідження. При цьому результати такої роботи викласти у 

формі висновку експертного дослідження замість висновку експерта, не попереджаючи його про відповідальність 

за ст. ст. 384, 385 КК. 

Такий висновок експертного дослідження, вважаємо, можна використати як обґрунтовану (фактичну) підставу 

для подальшого отримання висновку експерта, що відповідає вимогам ст. 102 КПК, так і в якості документу-

процесуального джерела доказу. 
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В публикации раскрыто значение товароведческой экспертизы и экспертизы в сфере интеллектуальной 

собственности, как инструмента защиты внутреннего рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции. 
Ключевые слова: контрафакция, фальсификация, товароведческая экспертиза, защита прав, интеллектуальная 

собственность, торговая марка. 
 
Виробництво і продаж контрафактних товарів – це дуже вигідний незаконний бізнес. Так, за оцінками 

Відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) та Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD) 

частка торгівлі такими товарами на кінець 2019 р. становить 509 млрд дол. США, а за інформацією 

Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) підробки є другим за величиною 

джерелом доходів злочинних угруповань у всьому світі. Тому вирішення проблем контрафакції та фальсифікації 

товарів має загальносвітове значення. У боротьбі з цим явищем кожна країна розробляє свої механізми для 

досягнення економічної безпеки і недопущення впливу на імідж держави [1, 2]. 



З 1998 р. світова спільнота кожного року відзначає «Всесвітній день боротьби з підробками», започаткований 

Всесвітньою групою по боротьбі з підробками (GACG Network). За ініціативою Українського альянсу по боротьбі з 

підробками та піратством (UAACP), а також за підтримки державних органів та організацій системи 

інтелектуальної власності, Державної митної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Україна долучилася до цього просвітницького 

руху у 2012 р., запустивши безстрокову українську просвітницьку кампанію «Дні боротьби з підробками та 

піратством в Україні». 

Дієвим засобом захисту прав інтелектуальної власності в нашій країні під час провадження 

зовнішньоекономічної діяльності є функціонування митного реєстру об’єктів права інтелектуальної 

власності [3, 4]. В ньому реєструють знаки для товарів і послуг, авторські права, патенти на винаходи та 

промислові зразки. Під час виявлення підробленого товару митні органи повідомляють про порушення прав 

інтелектуальної власності правовласника та призупиняють процедуру митного оформлення. Однак на практиці 

законодавчо затверджений механізм захисту внутрішнього ринку від подібної продукції недосконалий. На це 

впливають кілька чинників. На етапі митного оформлення товарів митна декларація проходить перевірку в Єдиній 

автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби (ЄАІС). Виявлення збігу торговельної марки, вказаної в 

декларації, та торговельної марки, зареєстрованої в митному реєстрі (або іншого об’єкта ПІВ), може свідчити про 

наявність ризиків щодо можливих порушень, що є підставою для додаткової перевірки товару. Імпортери 

контрафактних товарів добре обізнані про особливості роботи митних органів з використанням ЄАІС, а тому 

знають як обійти процедуру виявлення такого товару. Серед основних механізмів обходу ЄАІС і успішного 

потрапляння контрафактного товару на український ринок – «вміле заповнення» митної декларації. 

Надійним інструментом захисту внутрішнього ринку будь-якої країни від контрафактних та фальсифікованих 

товарів є експертиза товарів. В Україні товарознавчу експертизу здійснюють науково-дослідні інститути судових 

експертиз Міністерства юстиції України, Експертна служба Міністерства внутрішніх справ України (Державний 

науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України та територіальні науково-дослідні експертно-

криміналістичні центри), Дирекція товарознавчих експертиз та сертифікації походження Торгово-промислової 

палати України і відділи експертиз і сертифікації регіональних торгово-промислових палат тощо. Окремої уваги 

заслуговує поширення діяльності різноманітних експертних незалежних установ та організацій [5-9]. Держава 

зацікавлена у розширенні переліку установ, що здійснюють товарознавчу експертизу. 

Аналізуючи роль товарознавчої експертизи у захисті внутрішнього ринку від контрафактних та 

фальсифікованих товарів слід враховувати її здатність вирішувати низку питань, пов’язаних із основними 

характеристиками товарів: асортиментною, якісною, кількісною, інформаційною та вартісною. Тому можливості 

товарознавчої експертизи значно ширші ніж окреслені в програмі підготовки судових експертів за експертною 

спеціальністю 12.1 – визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів [10]. 

Для прискорення проведення товарознавчих досліджень та забезпечення ефективності виявлення ознак 

контрафакції та фальсифікації експерту-товарознавцю доцільно створювати інформаційні бази даних за 

відомостями, що містять товаросупровідні та / або експлуатаційні документи, пакування, маркування тощо. Наявну 

товарну інформацію він зобов’язаний зафіксувати та проаналізувати до початку проведення досліджень за 

розробленою програмою експертизи. Саме на цьому етапі є можливість реалізувати передбачене законодавством 

завдання – установити підприємство-виробника та країну-виробника, а також отримати відповіді на питання [11]: 

чи правильно виконані маркування та пакування товару? яким підприємством і коли виготовлено товар? 

Якщо під час проведення дослідження із застосуванням інформаційно-аналітичного методу буде виявлено 

невідповідності у використанні заявленого виробником пакування та марковання, а також нанесення товарного 



знаку, який не відповідає продукції цього виробника, то факт наявності таких ознак може розглядатися як складова 

фальсифікації, а можливо і контрафакції. Встановлення факту такої невідповідності є підґрунтям для з’ясування 

порушення прав інтелектуальної власності та вирішення завдання з метою визначення відповідності об’єкту 

дослідження вимогам, що пред’являються до брендових товарів, тобто товарів із зареєстрованим товарним знаком 

і фірмовим найменуванням. Вирішення означеного завдання здійснюється фахівцями з питань інтелектуальної 

власності. Можливі різні варіанти отриманих результатів досліджень: об’єкт дослідження за основними 

показниками споживних властивостей може відповідати вимогам нормативно-правових та нормативних 

документів, але не відповідати вимогам виробника стосовно використаного пакування, марковання та позначення 

товарного знаку; на об’єкті дослідження можуть бути відсутні або розміщені у не відповідних місцях 

ідентифікаційні позначення, нанесені виробником у вигляді серійного номера, літер, різноманітних зображень 

тощо. Наведені приклади невідповідностей у товарі, пакуванні та інформаційному супроводі (у вигляді 

марковання) є підтвердженням фальсифікації, а тому подібний товар підлягає вилученню із обігу. У такому 

випадку за отриманими результатами досліджень експерт-товарознавець може надати обґрунтований висновок про 

невідповідність пакування, марковання, товаросупровідних та / або експлуатаційних документів об’єкту 

дослідження і визнання товару фальсифікованим. 

Для отримання висновку щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав на використання фірмової 

назви та / або торговельної марки і визнання товару контрафактним замовник експертизи може призначити 

експертизу у сфері інтелектуальної власності. 

Отже, виявлення наявності ознак фальсифікації та / або контрафакції товарів є визначальним під час 

проведення товарознавчої експертизи та / або комплексної товарознавчої експертизи і експертизи у сфері 

інтелектуальної власності. З’ясування природи таких явищ можливе тільки за умови урахування основних 

характеристик товарів, зокрема інформаційної. 
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Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Зазначені суспільно небезпечні діяння 

здійснюються шляхом ввезення у країну товарів або їх вивезення з країни в порушення вимог чинного 

законодавства, або через використання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності шахрайських прийомів з 

метою ухилення від сплати митних платежів. 

Результатом вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, є 

сліди вчинення цих суспільно небезпечних винних діянь. Інформація про сліди кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, дозволяє змоделювати ситуацію, висунути версії, спланувати 

хід проведення розслідування кримінальних правопорушень тощо. 

Сліди кримінального правопорушення є частиною інформації (матеріальної або ідеальної), що об’єктивно 

виникає в результаті суспільно небезпечного винного діяння на всіх стадіях його вчинення, щодо якої є науково 

обґрунтовані, практично перевірені та допустимі засоби, прийоми й методи її виявлення, отримання, дослідження, 

використання та оцінки [1, с. 29-30]. Слідами кримінального правопорушення є будь-які зміни середовища, що 

виникають в результаті вчинення в цьому середовищі суспільно небезпечного винного діяння. Ці зміни можуть 

бути двох видів: ідеальні («відбитки» події у свідомості людей) та матеріальні («відбитки» події на предметах, 

зміни обстановки події). Механізм виникнення ідеальних змін і самі ці зміни як уявні образи у свідомості людей –

 учасників або сторонніх спостерігачів події – є об’єктом дослідження криміналістики лише частково, оскільки 

криміналістика черпає основні дані про ці процеси із психології, фізіології та інших наук про людину. В повному 

об’ємі криміналістичними об’єктами є матеріальні зміни середовища, і саме, вони складають зміст поняття «сліди 

кримінального правопорушення» [2, с. 39]. До переваг матеріальних слідів в порівнянні з ідеальними слід віднести 



такі: наділені більшою стійкістю; інформація, що міститься в них більш стійка при впливі на неї процесів 

розсіювання інформації; менш схильні щодо впливу суб’єктивних факторів та наділені, як правило, більшою 

об’єктивністю; доступні для безпосереднього розгляду, відтворювані в експерименті; безпосередньо пов’язані з 

подією причинно-наслідкових відносин; складніше фальсифікуються [3, с. 65]. 

Специфіка розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, 

полягає у тому, що сам факт наявності цих кримінальних правопорушень відображається тільки в документах: 

фінансових, бухгалтерських, податкових, митних тощо. Якщо цього в документах не відображено, склад 

кримінального правопорушення відсутній. Тому документи є основними носіями інформації про вчинення 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, і тільки вони містять основну 

«слідову картину» вчинених кримінальних правопорушень. При цьому, самі по собі документи зовнішніх ознак 

вчинення ухилення від сплати митних платежів не містять. Ці ознаки знаходяться у змісті документів у вигляді 

перекручувань або фальсифікацій. Це два основні способи внесення інтелектуальних змін до документів, два види 

їх підробки стосовно ухилень від сплати митних платежів. Сліди перекручувань або фальсифікацій потрібно 

шукати в документах, що містять результати фінансово-господарської діяльності і обчислення митних 

платежів [4, с. 254-255]. 

Залежно від способу вчинення кримінального правопорушення, виду несплаченого митного платежу, сфери 

господарської діяльності, де було скоєно кримінальне правопорушення, інформація про нього може міститися в 

різних документах і бути вираженою в різній формі. Матеріальні сліди ухилення від сплати митних платежів 

можуть бути на етапі: а) створення або отримання об’єкта оподаткування; б) документального обліку об’єкта 

оподаткування; в) розрахунку митних платежів, що підлягають сплаті, і документального оформлення розрахунку; 

г) перерахунку митних платежів до державного бюджету [5, с. 173]. 

Матеріальні сліди ухилення від сплати митних платежів виявляються в документах, що містять результати 

фінансово-господарської діяльності і обчислення митних платежів. До цих документів, насамперед, необхідно 

віднести: 

1) документи бухгалтерського обліку та звітності: – документи первинного обліку (договірні та супутні 

документи, розрахункові документи, документи складського обліку, прибуткові та видаткові документи); –

 документи зведеного обліку (облікові регістри, бухгалтерські звіти і баланси, податкові звіти); – накази, 

розпорядження, доповідні записки, відомості і звіти внутрішнього контролю та ін.; – документи фінансової 

звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та 

примітки до звітів, накладні, митні декларації, висновки аудиторських організацій тощо); 

2) документи, що стосуються економічного змісту фінансово-господарських операцій: – документи про 

достовірність руху товарно-матеріальних цінностей (накладні, митні декларації, декларації митної вартості, 

коносаменти, квитанції, рахунки-фактури, рахунки-проформи, описи, сертифікати якості продукції тощо); –

 договори та інші документи про виконання робіт, купівлю-продаж товарів, надання 

послуг (зовнішньоекономічний договір (контракт), контракти, проекти, кошториси тощо); – платіжні документи, 

які підтверджують факт сплати за придбаний товар або надані послуги (банківські виписки, розрахункові, платіжні 

та інші документи, на підставі яких здійснюється віднесення витрат до валових й обов’язковість ведення яких 

передбачена правилами податкового обліку (рахунки, прийняті до сплати від різних постачальників, контрагентів, 

з якими не підтримуються постійні господарські зв’язки); – контролюючі документи (акти виконаних 

робіт (наданих послуг), акти прийняття, акти відвантаження, акт здачі-прийняття товарів тощо). 

Таким чином, матеріальні сліди ухилення від сплати митних платежів виявляються в документах, що містять 

результати фінансово-господарської діяльності і обчислення митних платежів. Дослідження матеріальних слідів 



кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, дозволяє визначити наявність 

самого факту вчинення ухилення від сплати митних платежів, виявити його спосіб і механізм злочинних дій, час, 

місце, коло причетних осіб та ряд інших обставин скоєного злочину. Специфіка виявлення матеріальних слідів 

ухилень від сплати митних платежів полягає у тому, що по цій категорії кримінальних правопорушень важливий 

не тільки і не стільки арифметичний або нормативний аналіз документів, наявність або відсутність на ньому або в 

ньому матеріального або технічного підроблення, а визначення економічного змісту операцій, відомості про які 

містяться в документах. 
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Key words: forensic expert, specialist, investigator, investigation, interaction. 
 
В докладе рассматриваются формы и виды взаимодействия следователя с экспертом и специалистом во время 

расследования криминального производства. 
Ключевые слова: судебный эксперт, специалист, следователь, расследование, взаимодействие. 
 
Розслідування кримінальних правопорушень – складний і багатогранний процес, який здійснюється слідчими 

органів досудового розслідування для швидкого, повного та неупередженого встановлення усіх істотних обставин 

вчиненого кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Однак 

слідчий обмежений можливістю проведення виключно процесуальних дій, передбачених кримінальним 

процесуальним кодексом України, тож у низці випадків він звертається до співробітників інших підрозділів для 

надання допомоги у проведенні таких дій чи узгодження своїх дій під час здійснення досудового розслідування. 

Основні аспекти взаємодії слідчого та експертів при розслідуванні кримінальних правопорушень розглядалися: 

Л. Ю. Ароцкером, Р. С. Бєлкіним, А. І. Вінбергом, В. Г. Гончаренком, Г. Л. Грановським, Г. І. Грамовичем, 



П. П. Іщенком, Н. І. Клименко, В. В. Коваленком, В. В. Ковальовим, М. В. Костицьким, В. К. Лисиченком, 

В. М. Маховим, М. В. Салтевським, М. Я. Сегаєм та іншими. 

Загалом, під формами взаємодії слідчого з експертами розуміють «засновані на кримінальному процесуальному 

законі конкретні способи співпраці цих органів, засоби зв’язку між ними, оскільки форма нерозривно пов’язана зі 

змістом. Конкретна узгоджена діяльність слідчого та експерта або спеціаліста забезпечує їх спільну погоджену 

роботу при розслідуванні злочинів» [1, с. 66]. 

О. О. Чувільов під формами взаємодії розуміє способи узгодженої діяльності слідчого з експертами при 

розгляді заяв і повідомлень про злочини, розслідуванні кримінальних проваджень та проведенні профілактичних 

заходів [2, с. 109]. 

В. І. Пархоменко формами взаємодії слідчих із спеціалістами визначає встановлені правовими актами умови, 

спосіб і порядок їх спільної узгодженої діяльності, що використовуються з метою виконання завдань 

кримінального судочинства [3, с. 230]. 

З наведеного аналізу видно, що форми взаємодії припускають певні способи та умови, поєднані спільною 

метою узгодженої діяльності. При цьому способи являють собою один з основних елементів змісту взаємодії. 

Форма взаємодії як спосіб організації охоплює комплекс способів і прийомів взаємодії, систему зв’язків та 

правовідносин суб’єктів, які взаємодіють. 

Як зазначають В. П. Бахін та О. О. Волобуєва, стосунки, що виникають між слідчим і фахівцем, мають 

процесуальний і позапроцесуальний характер залежно від форм їхньої спільної діяльності, які можуть бути 

продиктовані кримінальним процесуальним кодексом України або вироблені практикою [4, с. 72]. 

Вважаємо, що форми взаємодії слідчого з експертними підрозділами слід класифікувати на процесуальну й 

організаційну. 

Специфіка процесуальної та організаційної форм полягає в тому, що у процесі взаємодії формується система 

правовідносин між слідчим та експертним підрозділом, яка разом із кримінальними процесуальними, охоплює й 

інші правовідносини (адміністративні, тактичні, службові), що в результаті має за мету забезпечення 

неупередженості, усебічності й повноти дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні. Взаємодія не може здійснюватися довільно. Вона завжди зумовлена конкретними 

обставинами (чинниками), які в силу своєї детермінантної ролі (функції) можуть (і повинні) розглядатися як 

підстави для такої взаємодії. 

Кожній із вищенаведених форм властиві конкретні види взаємодії слідчого з оперативними працівниками, 

експертними підрозділами або іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. 

Р. І. Благута, М. П. Климчук, В. М. Сакал та М. С. Цуцкірідзе вказують на види взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами, які класифікують за галуззю використання потенціалу зазначеної взаємодії: під час 

слідчих (розшукових) дій, під час негласних слідчих (розшукових) дій, під час інших процесуальних дій; за 

складом суб’єктів, які взаємодіють між собою; залежно від етапів проведення слідчої (розшукової) дії – взаємодія 

під час підготовки, безпосереднього її проведення та аналізу результатів; залежно від способу використання 

оперативно-розшукових заходів – взаємодія практичного (дієвого) або теоретичного характеру тощо [5, c. 216]. 

Подібні види притаманні і взаємодії слідчого зі спеціалістами [6, с. 204]. 

Факультативні й обов’язкові види взаємодії слідчого і спеціаліста класифікують Р. І. Благута, А. І. Кунтій, 

А. Я. Хитра, беручи за основу зміст норм Кримінального процесуального кодексу України: в окремих випадках 

закон указує на обов’язковість присутності певного спеціаліста (педагога, перекладача, лікаря, судово-медичного 

експерта) під час проведення певної слідчої (розшукової) дії, а також на проведення експертизи тільки експертом, а 



в інших – слідчому надається право запрошувати спеціалістів до участі у слідчих (розшукових) діях за 

необхідності [6, с. 204]. 

Таким чином, варто зазначити, що взаємодія слідчого з експертом під час розслідування кримінальних 

правопорушень обумовлена необхідністю використання спеціальних знань обізнаних осіб для з’ясування й 

дослідження конкретних обставин події, що розслідується. 

Форми взаємодії пов’язані з формами використання спеціальних знань у кримінальному провадженні, у зв’язку 

з цим виділяють процесуальну та організаційну форми взаємодії слідчого з експертом. 

Види й форми взаємодії слідчого з експертом залежать від етапу кримінального провадження, механізму 

вчинення кримінального правопорушення, слідчої ситуації, наявності або відсутності осіб, які його вчинили. 

До видів взаємодії в межах процесуальної форми належить участь експерта у проведенні слідчих (розшукових) 

дій, призначення та проведення експертиз, надання письмових висновків. Видами організаційної форми взаємодії 

під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту є консультаційна 

діяльність, взаємообмін інформацією, діяльність із перевірки криміналістичних обліків. 
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Роботу присвячено вирішенню актуальної науково-практичної проблеми створення інтелектуальної системи підтримки 
судових будівельно-технічних експертиз з визначення причин руйнації та деформацій будинків і споруд. Показано схему 
впровадження системи в процес виконання судових будівельно-технічних експертиз. Практична значимість роботи полягає в 
зниженні ризиків прийняття невірних рішень за рахунок використання даної системи в якості інтелектуальної бази даних. 
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The work is devoted to solving such scientific and practical problem as creating intelligent system of support for forensic building-

technical expertise to determine the causes of destruction and deformation of buildings and structures. The scheme of system 
implementation in the process of forensic building-technical expertise is shown. Practical significance of the work is to reduce risks of 
making wrong decisions by using this system as intelligent database. 

Key words: expert activity automation, fuzzy inference, fuzzy knowledgebase. 
 
Работа посвящена решению актуальной научно-практической проблемы создания интеллектуальной системы поддержки 

судебных строительно-технических экспертиз по определению причин разрушения и деформаций зданий и сооружений. 
Показана схема внедрения системы в процесс выполнения судебных строительно-технических экспертиз. Практическая 
значимость работы заключается в понижении рисков принятия неверных решений за счет использования данной системы в 
качестве интеллектуальной базы данных. 

Ключевые слова: автоматизация экспертной деятельности, нечеткое выведение, нечеткая база знаний. 
 
Матеріали будівельно-технічних експертиз зазвичай містять значну частину текстової і графічної інформації. 

Наявність такої інформації суттєво ускладнює автоматизацію експертної діяльності, яка в останні роки набуває 

соціально-економічного значення внаслідок того, що судові будівельно-технічні експертизи (СБТЕ) і експертні 

дослідження з встановлення причин погіршення технічного стану (ТС) будівель і споруд набувають масового 

характеру. Це є однією з основних причин затягування строків виконання експертиз, що виконуються в умовах 

стрімкого зростання обсягів будівельної діяльності і складних будівельних процесів. В таких умовах питання 

автоматизації діяльності експертів шляхом впровадження в процес виконання СБТЕ спеціалізованих 

інтелектуальних систем, що здатні функціонувати в режимі реального часу, є надзвичайно актуальним оскільки 

затягування строків виконання експертиз може призводити до порушення безпечності умов проживання, праці та 

відпочинку людей. 

На рис. 1 показано перспективні напрямки впровадження інформаційних систем і технологій в процес 

виконання СБТЕ та експертних досліджень [1]. 
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Рис. 1. Схема автоматизації процесу підтримки СБТЕ 

Автоматизація процесу виконання СБТЕ з визначенням категорії ТС об’єкта передбачає можливість 

завантаження інформації, що міститься в матеріалах справи, та взаємодію системи з базою даних, бібліотеками 

даних СБТЕ та експертних досліджень і програмними комплексами, в яких може здійснюватись побудова 

інформаційної моделі будівлі (ВIM). При цьому дані законодавчої та нормативно-технічної документації, що 

потрібні для виконання СБТЕ, можуть завантажуватись з бази даних через модуль імпорту параметрів ВIM. 

Експерти також можуть отримувати інформацію та проводити обчислювальні експерименти з застосуванням будь-

якої системи автоматизації проєктувальних робіт, в якій виконується побудова ВIM, а також проводити розрахунок 

навантажень на окремі конструкції. Розрахунки з використанням ВIM надають експертам можливість вирішувати 

питання невизначеності, що пов’язана з неповнотою даних при дослідженні різних гіпотез щодо можливості 

впливу прихованих внутрішніх і зовнішніх факторів середовища на ТС об’єкта експертизи [2]. 

Впровадження ВIM-технологій в сучасний процес виконання СБТЕ суттєво обмежується відсутністю у судових 

експертів усіх необхідних вихідних даних щодо досліджуваних об’єктів для створення ВІМ, оскільки фактично 

судові експерти користуються уривками інформації про об’єкти. Окрім того, програмні комплекси, в яких 

створюються ВІМ, є достатньо дорогими у використанні, що робить їх придбання невиправданим, ураховуючи 

неможливість їх застосування при виконанні експертних досліджень будинків і споруд, які були зведені без 

виконання ВІМ. Проте, експерти вирішують завдання оцінки міри впливу факторів середовища на негативні зміни 

ТС об’єкта експертизи, використовуючи евристики, що ґрунтуються на спеціальних знаннях і досвіді, але 

використання евристик в комп’ютеризованих експертних системах потребує відповідної обробки і представлення 

експертних знань (рис. 1). 

Застосування нечітких правил в нечіткому логічному базисі надає можливість формалізувати процес виконання 

СБТЕ і побудувати систему нечітких продукційних моделей, що відтворюють нечіткі логічні міркування експертів. 

В подальшому ці моделі формують базу правил нечіткої бази знань системи нечіткого виведення, яку 

запропоновано використовувати в модулі формування апріорної бази знань системи підтримки СБТЕ (рис. 2). При 

цьому враховується, що системи виведення з нечіткою логікою, формалізованою у вигляді нечітких імплікацій, є 

зручним інструментом, використання якого надає можливість розуміти логіку системи згідно з її внутрішньою 

моделлю. Це розуміння було вирішальним при виборі моделей для формалізації знань експертів у вигляді нечітких 

імплікацій, оскільки експерт несе особисту відповідальність за висновок СБТЕ, на основі якого буде 

встановлюватись причина руйнування та / або деформації і визначатись величина відшкодування матеріального 

збитку постраждалій стороні. 

 
Рис. 2 Схема відображення апріорної бази правил на карту пам’яті штучної нечіткої нейронної мережі 



Процес формування асоціацій та формалізації продукційної діяльності експертів при формуванні висновку 

щодо оцінки міри впливу середовища на ТС об’єкта експертизи показано описано в [1]. Процес формування 

нечітких імплікацій, які відтворюють продукційну діяльність експертів при формалізації евристик у вигляді 

нечітких асоціативних правил описано в [2, 3]. 

Схему відображення спеціальних знань, які використовують експерти при формуванні висновку щодо оцінки 

міри впливу середовища на технічний стан об’єкта експертизи на карту пам’яті штучної нечіткої нейронної мережі 

представлено на рис. 2. 

Доцільність застосування штучної нейронної мережі (ШНМ) категорії Cascade ARTMAP, яку запропоновано 

використовувати для оцінки міри впливу спостережуваних пошкоджень на ТС об’єкта, обґрунтовано в роботах [2]. 

Архітектуру і алгоритм навчання Cascade ARTMAP описано в [4, 5]. 

Подальші дослідження планується присвятити створенню бази знань системи нечіткого виведення та 

відображенню цієї бази знань на карту пам’яті Cascade ARTMAP із використанням системи нечіткого 

виведення [2]. Для створення системи нечіткого виведення передбачається використання програмного пакету 

Fazzy Logic Toolbox системи MATLAB [6, 7]. Такий вибір обґрунтований доступністю системи для широкого кола 

користувачів. 

Перелік посилань 
 
1. Terenchuk S., Pasko R., Panko O., Zaprivoda V. Models, methods and means of reproduction of expert knowledge in intelligent 

support system building-technical expertise. Scientific Journal of Astana IT University. 2021. Vol. 6, June. P. 76-86. 
2. Pasko R., Terenchuk S. The Use of Neuro-Fuzzy Models in Expert Support Systems for Forensic Building Technical Expertise. 

SienceRise . No 2 (67). P. 10-18. ISSN: 2313-8416. 
3. Kulikov P., Pasko R., Terenchuk S., Ploskyi V., Yeremenko B. Using of Artificial Neural Networks in Support System of Forensic 

Building-Technical Expertise. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, 
2020. Vol. 9. Issue 4, February. P. 3162-3168. 

4. Carpenter G. A., Grossberg S., Markuzon N., Reynolds J. H. and Rosen D. B. Fuzzy ARTMAP: A Neural-Network Architecture 
for Incremental Supervised Learning of Analog Multidimensional Maps. IEEE Trans. Neural Networks. 1992. Vol. 3. P. 698-713. 

5. Tan A. H. Cascade ARTMAP: Integrating Neural Computation and Symbolic Knowledge Processing. IEEE Trans, Neural 
Networks. 1997. Vol. 8, No. 2. 

6. Shtovba S. D. Designing fuzzy systems using MATLAB. Moscow: Hotline-Telecom, 2007. 288 p. 
7. Dyakonov V. P., Kruglov V. P. Mathematical expansion packs MATLAB. Specialist. ref. SPb.: Peter, 2001. 480 p. 

 
УДК 343.91:336 

 
Пашинська Ірина Володимирівна 
Жердєв Владислав Костянтинович 

 
аспіранти кафедри кримінального процесу та криміналістики 

 
Державний податковий університет 

 
ВАЖЛИВІСТЬ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ОЗНАКАМИ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ 
 

THE IMPORTANCE OF THE WAY OF COMMITTING CRIMINAL OFFENSES DURING THE 
INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES WITH SIGNS OF COUNTERFEIT DOCUMENTS 

 
ВАЖНОСТЬ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ВО ВРЕМЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ПРИЗНАКАМИ ПОДДЕЛКИ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Досліджено особливості криміналістичної характеристики економічних злочинів із ознаками підробки документів. 

Встановлено, що під час розслідування даних кримінальних правопорушень великого значення набуває криміналістична 
характеристика способу вчинення злочину. 

Ключові слова: економічні злочини, підроблення документів, криміналістична характеристика, спосіб вчинення злочину. 
 



Peculiarities of forensic characterization of economic crimes with signs of forgery of documents are investigated. It is established 
that during the investigation of these criminal offenses the forensic characterization of the method of committing a crime becomes of 
great importance. 

Key words: economic crimes, forgery of documents, forensic characteristics, the method of committing a crime. 
 
Исследованы особенности криминалистической характеристики экономических преступлений с признаками подделки 

документов. Установлено, что при расследовании данных уголовных правонарушений большое значение приобретает 
криминалистическая характеристика способа совершения преступления. 

Ключевые слова: экономические преступления, подлог документов, криминалистическая характеристика, способ 
совершения преступления. 

 
Захист економіки від різних протиправних посягань є однією з головних функцій держави та правоохоронних 

органів. Економічна злочинність перетворюється на один з основних факторів, що гальмують розвиток держави та 

рух до ринкової економіки, становлять реальну загрозу безпеці держави та суспільству. Економічна злочинність 

порушує соціальну стабільність суспільства, ставить під загрозу його розвиток і навіть можливість існування. Це 

вимагає належного реагування правоохоронних органів, поліпшення результативності боротьби з економічною 

злочинністю та підвищення ефективності забезпечення економічної безпеки держави. 

Успішність розкриття та розслідування кримінальних правопорушень безпосередньо залежить від тактичної 

озброєності слідчого, його знань сучасних способів скоєння злочинів та особливостей їх розслідування. У цьому 

аспекті найважливішим стає наукове забезпечення розробки досконаліших методик розслідування економічних 

злочинів, адаптованих під реалії сьогоднішньої злочинності. 

Економічні злочини з ознаками підробки документів складні за своїм змістом, відрізняються різноманіттям 

способів їх вчинення та шляхів досягнення злочинного результату. Нині через швидкий розвиток новітніх 

технологій, практично неможливо сформулювати повноцінну методику розслідування підробки документів, яка би 

могла охопити кримінальні правопорушеня економічного характеру [1, с. 134]. 

Вирішення цієї проблеми вбачається в деталізації приватних криміналістичних методик і не тільки за складом 

кримінальних правопорушень, як це робиться в більшості випадків, а й з інших, криміналістичних підстав. 

Оскільки підготовка до здійснення підробки документів може включати такі дії: 

– досягнення домовленості між сторонами про підробку документів, про вид та розмір винагороди за такі дії; 

– знахідка втраченого документа; 

– розкрадання бланків документів, печаток, штампів; 

– підбір приладу, що пише, або друкувального пристрою; 

– змову з особами про виготовлення ними окремих реквізитів на бланку документа [2, с. 13]. 

Крім перерахованих дій, підготовка до підроблення документів може виражатися у виборі особою способу 

підробки, найбільш зручного місця та часу вчинення кримінального правопорушення, а також створення умов, що 

сприяють здійснити заплановане. 

Вчинення та приховування підробки документів спрямований на досягнення загальної злочинної мети, з огляду 

на це великого значення набуває поняття «спосіб злочину». 

Спосіб злочину відіграє визначальну роль у формуванні інформації про вчинене та особу, яка його вчинила. 

Знання способу вчинення кримінального правопорушення можна розглядати, як один із шляхів встановлення 

істини у конкретному провадженні, розслідування якого може йти від встановлення способу вчинення 

кримінального правопорушення до його розкриття [3, с. 11]. 

В той же час способи вчинення підробки документів, як ознака скоєння економічних злочинів перебувають у 

кореляційній залежності від предмета злочину, обстановки його вчинення, місця та часу, а також від особи 

злочинця. Така залежність була встановлена вченими під час вивчення судово-слідчої практики.  



Вивчення способу вчинення кримінальних правопорушень не відокремлено, а разом з іншими елементами 

криміналістичної характеристики є ефективним засобом досягнення мети розкриття та розслідування підробки 

документів. 

З вище викладеного можемо зазначити, що подальше дослідження елементів криміналістичної характеристики 

підробки документів, встановлення їх взаємозалежності є важливим етапом на шляху до розробки ефективних 

рекомендацій щодо виявлення, розслідування та попередження кримінальних правопорушень у сфері економіки. 

Володіння інформацією про спосіб підробки документів дозволяє висувати обґрунтовані версії про суб’єкт 

злочину, що розслідується, вибирати раціональну лінію поведінки при проведенні слідчих дій та оперативно 

розшукових заходів. 
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В період реформування правоохоронних органів в Україні, активної децентралізації та удосконалення чинного 

законодавства дуже важливо орієнтуватися на моделі організації діяльності поліції, відповідні стандартам, 

принципам і нормам, що вироблені світовою спільнотою [1, с. 69]. 

Основними завданнями, що ставляться перед новою поліцією в Україні, є співпраця та комунікація, створення 

нового іміджу для правоохоронних органів. Робота поліції будується на принципі «community policing», тобто на 



створенні довірливих зв’язків між працівниками поліції й населенням [2, c. 162]. У зв’язку з цим змінюється зміст 

адміністративно-правового статусу Національної поліції України. Тепер працівники поліції виконують завдання 

держави, які спрямовані на забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод громадян, протидії 

злочинності [3]. З метою забезпечення виконання цих завдань докорінного поліпшення потребують не лише форми 

й методи діяльності поліції, а і якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу Національної 

поліції. Реалізація адміністративно-правового статусу надає можливість зміцнити законність, правову культуру 

поліцейського за рахунок удосконалення підходів до організації діяльності поліцейського, зміцнити державу та 

службову дисципліну, посилити контроль і відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків, 

зокрема за бездіяльність, зволікання у прийнятті й виконанні рішень [4, c. 123]. 

Розглянувши технічне забезпечення техніко-криміналістичних досліджень на кожному з етапів, а також 

здійснивши аналіз результатів анкетування, проведеного серед працівників слідчих підрозділів Національної 

поліції України та працівників Експертної служби МВС України [5], можна визначити основні проблеми, що 

існують сьогодні у цьому напряму, а саме: недостатність технічного забезпечення техніко-криміналістичних 

досліджень, особливо доекспертних;  низький рівень технічного забезпечення окремих підрозділів з техніко-

криміналістичного забезпечення органів досудового розслідування Національної поліції у порівнянні з 

експертними підрозділами, наслідком чого є недоотримання початкового матеріалу для проведення послідуючих 

лабораторних техніко-криміналістичних досліджень; інколи нерівномірність забезпечення технікою слідчих та 

експертних підрозділів окремих регіонів України, більше зосередження технічних засобів у обласних центрах 

порівняно з регіональними та кущовими підрозділами; недостатня кількість вітчизняних наукових розробок 

криміналістичної техніки, відсутність комплексного підходу у цьому напряму [5, с. 8]. 

Ефективність демократичних перетворень в Національній поліції України багато в чому залежить від того, 

наскільки швидко поліцейські зрозуміють специфіку та почнуть впроваджувати та використовувати на практиці 

концепції, стратегії та методи діяльності поліції зарубіжних країн. На сучасному етапі особливої актуальності 

набувають проблеми побудови ефективного інституту поліції, здатного до реалізації інновацій в управлінні 

соціальними процесами, пов’язаними з внутрішніми і зовнішніми аспектами функціонування правоохоронної 

системи [6]. 

У новій реальності інформаційного суспільства істотно змінилася об’єктивна обстановка завдяки цифровізації 

всіх сфер життєдіяльності, що забезпечує електронну взаємодію між людьми, організаціями та державою. 

Інформаційна інфраструктура суспільства стала найважливішим середовищем, у якому залишаються різні цифрові 

сліди, з допомогою яких лише можливо встановити всі обставини злочинів з допомогою комп'ютерних 

технологій [7]. 

Окремо слід звернути увагу на інноваційні методи діяльності органів поліції. Йдеться про хвилю відкриттів, 

обумовлених розвитком можливостей встановлення зв’язку: роботи, дрони, «розумні» міста, штучний інтелект і 

дослідження головного мозку. У межах створення «розумної» поліції розпочали активно використовувати 

безпілотні літальні апарати та роботів-поліцейських. Криміналісти дедалі частіше застосовують 3D-технології. На 

основі нейронних мереж розробляються нові поліграфи. Глобальні навігаційні системи стали невіддільним 

елементом у розслідуванні злочинів [8, с. 7-9]. 

Проте, нажаль, темпи впровадження зазначених інноваційних технологій поки що є досить низькими. 

Можливість використання для розслідування злочинів сучасних інновацій передбачає наявність у фахівців і 

специфічних знань та навичок, що є також важливою проблемою. 

М. Кардашевська звертає увагу на таку важливу проблему як визначення методології проведення 

криміналістичних досліджень та зазначає, що результативність будь-якого наукового дослідження безпосередньо 



залежить від обраної методології дослідження, тобто від тієї системи методів, прийомів та коштів, які будуть 

використовуватися для пізнання того чи іншого факту, явища [9]. 

М. Болвачев зазначає, що Інтернет не має певного фіксованого інформаційного центру, завдяки якому можна 

було б контролювати потоки інформації, що відкриває принципово нові перспективи для злочинної діяльності, 

завдяки чому відбувається активне використання новітніх технологій мережевої комунікації скоєння злочинів. 

Важливо, що злочинність у мережі Інтернет не може бути обмежена виключно злочинами у сфері комп'ютерної 

інформації. В даний момент широкий перелік злочинів, що включають екстремізм, шахрайство, оборот 

порнографічних матеріалів, доведення до самогубства, схиляння до вживання наркотичних речовин, наклеп, 

здирництво, психологічний булінг тощо можуть здійснюватися шляхом використання Інтернету [10]. 

Враховуючи зазначене, виникає проблема у таких фахівцях, які здатні проводити криміналістичні дослідження 

з урахуванням інноваційних методів та інформаційних ресурсів, за допомогою яких здійснюються злочини. Крім 

того, постає проблема алгоритмів та механізмів збирання інформації із застосування соціальних мереж та 

інформаційних ресурсів, що також вимагає спеціальних навичок таких фахівців. 

М. Савельева та О. Смушкин зазначають, що різноманітні можливості, високі технічні характеристики та 

стрімке поширення безпілотних літальних апаратів роблять їх максимально затребуваними для застосування як у 

кримінальних сферах, так і з метою боротьби зі злочинністю. З огляду на цей розгляд безпілотних літальних 

апаратів як спеціального техніко-криміналістичного засобу та засоби, що використовується як знаряддя скоєння 

злочинів, викликане потребами розвитку сучасної криміналістичної науки [11]. 

Проведений аналіз дає виокремити наступні проблеми, які існують у системі забезпечення якості та 

ефективності проведення криміналістичних досліджень. 

По-перше, існує проблема побудови ефективного інституту поліції, здатного до реалізації інновацій в 

управлінні соціальними процесами, пов’язаними з внутрішніми і зовнішніми аспектами функціонування 

правоохоронної системи. 

По-друге, недостатня професійність працівників органів поліції, що вимагає постійного оновлення знань та 

навичок, обмін інноваційними доробками з фахівцями з інших країн, опановування новітніх методик, механізмів та 

інструментів проведення криміналістичних досліджень. 

По-третє, потребує системне реформування органів поліції з урахуванням інноваційних викликів та загроз, які 

виникають внаслідок розвитку інформаційних технологій, новацій у сфері технологій тощо. 

По-четверте, потребує законодавчого закріплення завдань Національної поліції як сервісної поліцейської 

служби, а також формування довіри між громадянами та органами поліції з метою попередження та запобігання 

здійснення правопорушень та злочинів, а також ефективної роботи органів поліції. 

По-п’яте, існують суттєві проблеми щодо технічного оснащення органів поліції, зокрема: недостатність 

технічного забезпечення техніко-криміналістичних досліджень, особливо доекспертних; низький рівень технічного 

забезпечення окремих підрозділів з техніко-криміналістичного забезпечення органів досудового розслідування 

Національної поліції у порівнянні з експертними підрозділами, наслідком чого є недоотримання початкового 

матеріалу для проведення послідуючих лабораторних техніко-криміналістичних досліджень, а також інколи 

нерівномірність забезпечення технікою слідчих та експертних підрозділів окремих регіонів України, більше 

зосередження технічних засобів у обласних центрах порівняно з регіональними та кущовими підрозділами. 

По-шосте, недостатня кількість вітчизняних наукових розробок криміналістичної техніки, відсутність 

комплексного підходу у цьому напряму. 



По-сьоме, важливим аспектом є імплементація провідного світового досвіду у проведення криміналістичних 

досліджень, зокрема запровадження діяльності приватних лабораторій, які здійснюють незалежну криміналістичну 

експертизу та дослідження тощо. 

По-восьме, потребує формування дієвої та ефективної співпраці державних органів, які здійснюють 

криміналістичні дослідження, та формування важливих баз даних із доказами (матеріальних, біологічних, 

трасологічних та ін. експертиз), а також розповсюдження унікального досвіду проведення криміналістичних 

досліджень. 

По-дев’яте, потребує впровадження у криміналістичні дослідження інноваційних механізмів та інструментів 

проведення таких досліджень з урахування розвитку інформаційних і цифрових технологій із застосуванням 

спеціальних комп’ютерних програм. 
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FEATURES OF SOLVING SDENTIFICATION TASKS DURING BALLISTIC RESEARCH OF BULLETS 

FIRED FROM MODERN RIFLED HUNTING FIREARMS 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬ, СТРЕЛЯНЫХ С СОВРЕМЕННОГО НАРЕЗНОГО 

ОХОТНИЧЬЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. 
 



У тезах систематизовано особливості, які виникають під час вирішення ідентифікаційних завдань у рамках судово-
балістичного дослідження, а саме: ототожнення зразків сучасної нарізної мисливської вогнепальної зброї, що була використана 
як засіб учинення кримінального правопорушення за слідами на стріляних кулях які зазнали деформації. Проаналізовано етапи і 
стадії експертного дослідження, виокремлено проблемні питання та сформульовано методичні рекомендації задля 
об’єктивізації судово-експертного дослідження куль, стріляних з сучасних зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї.  

Ключові слова: сучасна нарізна мисливська вогнепальна зброя, кулі, деформація, ідентифікація. 
 
The thesis considers the features that arise when solving identification tasks in forensic ballistic research, namely: identification of 

samples of modern rifled hunting firearms, which was used as a means of committing a criminal offense on the tracks of bullets that have 
been deformed. The stages and stages of expert research are analyzed, problematic issues are singled out and methodical 
recommendations are formulated for objectification of forensic examination of bullets fired from modern samples of rifled hunting 
firearms. 

Key words: modern rifled hunting firearms, bullets, deformation, identification.  
 
В тезисах рассмотрены особенности, возникающие при решении идентификационных задач в рамках судебно-

баллистического исследования, а именно: отождествления образцов современного нарезного охотничьего огнестрельного 
оружия, которое было использовано как средство совершения уголовного правонарушения по следам на стреляных пулях 
подвергшихся деформации. Проанализированы этапы и стадии экспертного исследования, выделены проблемные вопросы и 
сформулированы методические рекомендации для объективизации судебно-экспертного исследования пуль, стреляных из 
современных образцов нарезного охотничьего огнестрельного оружия. 

Ключевые слова: современное нарезное охотничье оружие, пули, деформация, идентификация. 
 
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про злочини, 

предметом і засобом яких виступають мисливська нарізна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї, сторонами 

кримінального провадження або слідчим суддею за клопотанням сторони захисту проводиться судово-балістична 

експертиза зброї. 

Висвітленню питань дослідження сучасної нарізної мисливської вогнепальної зброї приділено недостатньо 

уваги науковцями та практиками, при тому, що саме цей блок нарізної вогнепальної зброї адже, дана зброя 

модернізується і проходить процес технічного удосконалення конструкції, механізмів та вузлів частіше порівняно 

з іншою нарізною вогнепальною зброєю (військовою, спортивною). Подібна модернізація надає можливість 

створити нові моделі зброї, в яких усунені недоліки базових зразків зброї та покращенні її тактико-технічні 

характеристики, тому вимагає звернути увагу на сучасну нарізну мисливську вогнепальну зброю, адже теоретичне 

дослідження підвищить рівень методичного забезпечення відповідних судово-експертних досліджень. 

Так, у нарізній мисливській вогнепальній зброї штатно використовуються унітарні мисливські патрони 

споряджені кулями, які традиційно класифікуються як: 

– оболонкові, кулі, всі складові частини і деталі яких розміщені в оболонці; 

– безоболонкові, які виготовляються цілком з однорідного матеріалу, в якості якого можуть використовуватись 

композиційні матеріали, металокераміка, сплави на основі свинцю, міді (латунь). Загальна вимога до 

використовуваних матеріалів – поєднання пластичності та достатньої жорсткості (задля забезпечення деформації 

кулі при врізанні в нарізи та її утримання полями нарізів); 

– напівоболонкові  кулі, осердя яких поміщені в оболонку, яка повністю або частково залишає відкритою 

вершинку або головну частину кулі. Конструкції напівоболонкових куль розрізняються за матеріалом та формою 

оболонки, котра може мати різну товщину, поперечні кільцеві канавки, ріжучу кромку – для обрізання країв 

вхідного отвору – створення «мінус-ткані»; 

За уражуючою дією кулі можна поділити на експансивні, кулі, конструкцією яких передбачена їх деформація 

або руйнування з метою збільшення зупиняючої та убійної дії, та неекспансивні кулі, конструкцією яких не 

передбачена їх деформація або руйнування при зустрічі з перешкодою. Існує і альтернативна точка зору, 

відповідно до якої всі кулі за здатністю до деформації є експансивними і поділяються на три класи: 

– високоекспансивні – кулі Hollow Point, PPC, кулі с Н-оболонкою, Torpedo-S, Bronze Point, кулі типу D; 

– експансивні – напівоболонкові усіх типів, Silvertip, Nosler, TIG, TUG, SFS, Scheilben-Geschoss, ABC, X-Bullet, 

свинцеві безоболонкові; 



– малоекспансивні – оболонкові кулі [1, с. 8]. 

З нашого погляду, дану класифікацію мисливських куль можна визнати такою, що відповідає запитам 

експертних досліджень. Це пов’язано з тим, що такі кулі мають велику зупиняючу здатність за рахунок своєї 

конструкції, яка призводить до того, що при зіткненні з  перешкодою яка має більшу жорсткість а ніж куля, 

відбувається «контрольована» деформація і вона змінює свою фізичну форму, збільшується її діаметр, відбувається 

повна або часткова руйнація, це впливає на розмір та довжину трас первинних та вторинних слідів, ширину полів 

нарізів, вираженість бойової та холостої граней.  

Через це мисливські експансивні кулі, являють собою складний об’єкт ідентифікаційного дослідження при 

проведенні судово-балістичної експертизи зброї. 

При вирішенні ідентифікаційних завдань стосовно ототожнення зброї за слідами, залишеними нею на 

зовнішній поверхні кулі експерт повинен використовувати науково-обґрунтовані та законодавчо затверджені 

експертні методики дослідження вогнепальної зброї. Проблема полягає у тому, що на теперішній час, відсутні 

об’єктивні методичні рекомендації дослідження нарізної мисливської вогнепальної зброї, боєприпасів та їх 

складових частин на яких відобразились контактні частини вогнепальної зброї та в якій регламентовано сукупність 

та кількість індивідуальних слідів зброї, які б були достатніми для позитивного або негативного висновку. Так, 

експерти суб’єктивно, на основі внутрішнього переконання вирішують кількість збігів та розбіжностей і 

придатність для ідентифікації деформованих куль, це впливає на об’єктивність висновків. Як результат, під час 

судового засідання на стадії судового провадження у його учасників обґрунтовано можуть виникнути сумніви, 

щодо об’єктивності судово-балістичного висновку у вирішенні ідентифікаційного завдання. 

Окрім цього, ідентифікаційне дослідження включає взаємопов’язані між собою етапи: підготовка до 

дослідження, роздільне дослідження, експертний експеримент, порівняльне дослідження, формулювання 

висновків, їм притаманні індивідуальні особливості, перелік яких на момент дослідження є не вичерпним, нижче 

будуть наведені декілька з них. 

Так, при підготовці до дослідження куль які зазнали деформації, потрібно встановити чи надано у постанові 

про призначення судово-балістичного дослідження ініціатором дозвіл на повне або часткове знищення. 

Це наддасть можливість за допомогою інструментів застосувати фізичний метод і внести зміни в її 

конструкцію, якщо ведуча частина кулі при влучанні у ціль деформувалась та свинцеве осердя й залишки 

оболонки «охопили» денце кулі на якому здебільшого зберігаються сліди зброї. У такому стані сліди зброї на цих 

кулях не можливо дослідити традиційним шляхом за допомогою бінокулярів, порівняльних та інструментальних 

мікроскопів, здійснити фотооптичну фіксацію, прокатку кулі по слідосприймаючій поверхні або виготовити її 

репліку. Таке видалення з денця кулі залишків осердя та оболонки може надати можливість дослідити сліди. Але є 

і негативні наслідки, такого методу, при механічних операціях не виключена можливість остаточного знищення 

або внесення невідворотних змін у сліди. Таке дослідження, являє собою складний процес, який зумовлений тим, 

що все дослідження пов’язано з суб’єктивним підходом експерта, який проводить дослідження, яке ґрунтується на 

дотриманні методик, в яких зазначені лише загальні алгоритми дій експерта, тобто встановлення тотожності або 

розбіжності на кулях які не зазнали деформації.  

Ототожнення зброї за стріляними кулями здійснюється в певній алгоритмічній послідовності та включає 

проведення експертного експерименту, який є обов’язковим та невід’ємним етапом детального дослідження. Його 

основна мета – отримання експериментальних зразків для порівняльного дослідження. Під час експерименту також 

уточнюють механізм утворення слідів, з’ясовують ступінь їх варіаційності та стійкості. Підбір кулеуловлювача 

залежить від конструкції куль. Для уловлювання оболонкових куль можна використовувати різні кулеуловлювачі: 

рідинні, волоконні та ті, що використовують гальмівні блоки з еластичних матеріалів. Експериментальну стрільбу 



безоболонковими кулями слід проводити тільки в рідинні кулеуловлювачі. Якщо надана на дослідження куля 

безоболонкова або напівоболонкова та при стрільбі експериментальні кулі повністю деформуються, доцільно 

розрядити патрони та зменшити кількість порохового заряду, для збереження цілісності куль. Такий метод носить 

об’єктивний характер, але не регламентований у методиці тому експерт на свій розсуд здійснює розряджання.  

Також, на нашу думку, для об’єктивного дослідження при проведенні порівняльного дослідження 

деформованих куль доцільно використовувати контактний метод профілограмування використовуючи 

профілограф, це пристрій який реєструє сліди зброї у вигляді шорсткості на поверхні куль та фіксує їх у вигляді 

графіку – профілограмми. Отриманні профілограмми досліджуваної та експериментальної кулі, порівнюються між 

собою за ознаками: глибиною, довжиною, вираженістю та розміром рельєфу, різницею між найвищими та 

найнижчим показникам.  

Наведені нами особливості, котрі виникають під час вирішення ідентифікаційних завдань об’єктом яких є 

мисливські експансивні кулі з ознаками деформації актуалізують необхідність створення методики дослідження 

нарізної мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, в якій будуть визначені спеціальні та об’єктивні 

методи їх дослідження, з метою об’єктивного, обґрунтованого та всебічного дослідження. 
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Важливу роль для забезпечення безпеки дорожнього руху має стан доріг і дорожніх умов, адже дорожньо-

транспортні природи трапляються не тільки в результаті невиконання учасниками дорожнього руху відповідних 

правил, а часто перебувають у причинному зв’язку із неналежним станом дороги, що пов’язано із певними 

порушеннями, допущеними під час будівництва дороги, або її облаштування.  

Протидія цим негативним явищам має носити комплексний характер. Це пов’язано як із потребою 

удосконалення нормативних актів у сфері будівництва доріг, так і з необхідністю своєчасного виявлення, 

розслідуванням та справедливого судового розгляду правопорушень у цій сфері. Щодо першої позиції, за даними 

ДП «ДерждорНДІ» тільки у поточному році дорожніми організаціями здійснено низку заходів з удосконалення 

відповідних правил: Зміна № 2 до ДБН В.2.3-4:2015 на проєктування та будівництво доріг, що затверджена 

Мінрегіоном і яка набере чинності з 01.02.2022; на завершальному етапі затвердження Зміни № 1 до ДБН В.2.3-

5:2018 на проєктування та будівництво вулиць та доріг у населених пунктах; введено нові ДСТУ 4100 щодо 

технічних вимог на дорожні знаки, чинний з 01.11.2021; ДСТУ 2587 щодо технічних вимог на дорожню розмітку, 

чинний з 01.08.2021, ДСТУ 4036 щодо вставок дорожніх розмічальних, чинний з 01.08.2021. У нових нормах та 

стандартах зібрано кращий світовий досвід, який підтверджується широким аналізом та науковими 

дослідженнями. Розроблення нормативних актів базується на актуальній інформації щодо поточного стану 

дорожньої обстановки, підтвердженої інструментальними дослідженнями. За результатами проведеної роботи 

констатується про зменшення місць концентрації ДПТ на 80 % [1]. 

У той же час, статистичні дані щодо проведення судових експертиз у сфері будівництва доріг свідчать про 

постійне зростання кількості дорожньо-технічних експертиз та досліджень, що проводяться, наприклад, у 

Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Так, якщо у 

2016 році їх було виконано 38, у 2017 – 61, у 2018 – 89, у 2019 – 102, то в 2020 – кількість виконаних дорожньо-

технічних експертиз склала 168. При цьому, слід зауважити, що призначаються судові дорожньо-технічні 

експертизи з усіх регіонів України. Безумовно, така статистика є певним індикатором зростання правопорушень у 

сфері будівництва доріг, що пояснюється як розкраданнями державних бюджетних коштів та порушеннями 

технологічних вимог у вказаній сфері, так і комплексом вказаних причин. 

За звітністю Рахункової палати 2016 р. «Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів 

на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг державного значення при виконанні Державної 

цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки», 

зазначено, що стан автомобільних доріг загального користування в Україні з кожним роком погіршується, хоча 

згідно з чинним законодавством дорожня галузь віднесена до пріоритетних. Зокрема, зазначалося, що Державного 

дорожнього фонду України у складі спеціального фонду державного бюджету України з 1991 року не було 

створено. В результаті фінансування дорожньої галузі здійснювалося за залишковим принципом (13 – 14 % від 

мінімально необхідної потреби). Одним з негативних наслідків постійного недофінансування є руйнування і 

небезпека втрати стратегічної мережі автомобільних доріг. Українські автомобільні дороги не відповідають 

європейським стандартам, а держава втрачає свій транзитний потенціал [2]. Саме із метою покращання ситуації у 

вказаній сфері чинним Урядом України розроблено у грудні 2017 р. Порядок спрямування коштів державного 

дорожнього фонду, який створюється у складі спеціального фонду державного бюджету згідно із ст. 24-

2 Бюджетного кодексу України та статтею 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства 

України» [3] й затверджуються інші нормативно-правові акти з метою фінансового забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, 



включаючи фінансове забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для здійснення 

відповідних заходів. 

Отже бачимо позитивні зрушення в аспекті нормативного регулювання у сфері будівництва доріг. Водночас 

слід зауважити, що будь-яке фінансування у великих розмірах часто пов’язано із злочинами, що вчиняються з 

метою розкрадань. Одним із суспільно небезпечних злочинних проявів у даній площині є правопорушення, що 

вчиняються під час будівництва доріг, які можна віднести до кримінальних правопорушень, вчинених в умовах 

неочевидності. Їх особливістю є поєднання зі значними матеріальними збитками. 

Аналіз слідчої практики свідчить про те, що працівники правоохоронних органів у сучасних умовах стикаються 

зі значними труднощами при розслідуванні даних видів злочинів. Це нерідко обумовлюється браком у них 

спеціальних знань у сфері будівництва доріг. Основна проблема для сучасної судової, слідчої та експертної 

практики полягає у встановленні механізму скоєння злочинів у сфері будівництва доріг, а також необхідністю 

оперативного та своєчасного залучення судових експертів з метою встановлення фактичних даних та обставин 

справи з метою встановлення фальсифікація обліку і звітності; внесення змін до документів; замін або 

виготовлення фіктивних документів; знищення документів; штатні переміщення; знищення матеріальних слідів 

злочину тощо. 

Крім того, часто виникають питання відповідності розробленої проєктно-технічної та кошторисної 

документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва доріг, а також питання визначення 

відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів проєктно-технічній документації та вимогам 

нормативно-правових актів у галузі будівництва, які можуть бути вирішені за наявності у експерта (експертів) 

відповідних фахових знань, в тому числі з вузько направлених питань з проєктування, будівництва та експлуатації 

доріг з урахуванням об’ємності матеріалів і складності об’єкта та інших його особливостей. 

Для вирішення питань: про відповідність розробленої проєктно-кошторисної документації вимогам 

нормативно-правових актів у галузі будівництва доріг (ДБН, «СНиП» тощо); відповідність фактично виконаних 

будівельних робіт проєктній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва доріг; 

визначення переліку та об’ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) доріг; 

визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва доріг; визначення відповідності обсягів та вартості 

фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проєктно-кошторисною або первинною 

звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і 

наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва доріг – експерт досліджує 

договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проєктно-

кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, 

журнал виконання дорожніх робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання 

дорожньо-будівельних робіт. 

Для вирішення питань: про відповідність дороги проєктно-технічній документації на її будівництво (ремонт, 

реконструкцію) вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва доріг (будівельним, протипожежним, 

санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних дорожньо-будівельних робіт (окремих елементів, 

конструкцій, виробів, матеріалів) проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі 

будівництва доріг (ДБН, «СНиП», стандартам, технічним умовам тощо) – експерт має дослідити проєктну та 

первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання в експлуатацію 

об’єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення 

конструкцій, виробів та матеріалів тощо. 



Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, групи 

капітальності, категорії складності, ступеня вогнестійкості об’єкта нерухомого майна , а також визначення 

пошкоджень та руйнувань об’єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту має 

дослідити проєктну документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його в експлуатацію, 

матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо. 

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор оновив та ввів у експлуатацію 3 900 км доріг державного 

значення. Для порівняння: 2019 році в експлуатацію було введено 847 км державних доріг, у 2018 році – 1 412 км, 

а у 2017 – 1 407 км. У 2021 році Укравтодор планує оновити 1205 км міжнародних доріг, 1363 км національних 

доріг, 1206 км територіальних доріг та 904,3 км регіональних доріг. Загалом заплановано оновити та побудувати 

4500 км державних доріг [4]. Як вже вказувалося, ці позитивні тенденції пов’язані із явищами розкрадань у сфері 

будівництва доріг, у тому числі й шляхом скоєння злочинів, розслідування яких буде ефективним тільки у разі 

використання спеціальних знань, що не уявляється можливим без належного науково-методичного забезпечення 

кримінального судочинства, яке буде відповідати сформованим сучасним реаліям. Зокрема, виникла нагальна 

потреба в оновленні існуючих та розробленні нових науково-обґрунтованих практичних рекомендацій щодо різних 

аспектів експертного забезпечення викриття, розслідування та запобігання злочинів у сфері будівництва доріг. 

Мова йде про розроблення теоретико-правових та науково-методичних положень експертного забезпечення 

розслідування злочинів, пов’язаних із будівництвом доріг, розгляд теоретичних питань використання спеціальних 

знань в оперативно-розшуковій та слідчій діяльності, спрямованій на їх виявлення, а також визначення напрямків 

підвищення ефективності використання спеціальних знань при розслідуванні цих злочинів. 
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Розглянуто основні проблемні питання, що виникають на початковому етапі досудового розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язані зі швидким отриманням орієнтуючої інформації. Запропоновано вдосконалення нормативно-
правового забезпечення постановки об’єктів на криміналістичний облік видаленням норми обов’язковості проведення 
експертизи перед постановкою на облік. 
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The main problematic issues that arise at the initial stage of pre-trial investigation of criminal offenses related to the rapid receipt of 

indicative information are considered. It is proposed to improve the regulatory and legal support for the registration of objects by forensic 
registration by removing the rule of mandatory examination before registration. 
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Рассмотрены основные проблемные вопросы, возникающие на начальном этапе досудебного расследования уголовных 

правонарушений, связанные с быстрым получением ориентирующей информации. Предложено усовершенствование 
нормативно-правового обеспечения постановки объектов на криминалистический учет удалением нормы обязательности 
проведения экспертизы перед постановкой на учет. 
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В теорії криміналістики традиційно виділяють початковий та подальший етапи розслідування. При цьому 

більшість уваги у методиках розслідування окремих видів кримінальних правопорушень приділяється початковому 

етапу, оскільки від якості та кількості зібраних на ньому доказів залежить, значною мірою й успішність діяльності 

на подальшому етапі. Практика розслідування свідчить, що більшість кримінальних правопорушень розкривається 

по «гарячих» слідах. Початковий етап методики розслідування злочинів по «гарячих» слідах містить наявність 

слідчої ситуації, що характеризуються «дефіцитом часу для прийняття та реалізації процесуальних і тактичних 

рішень; великою динамічністю процесу розслідування в результаті постійно мінливої слідчої ситуації; недоліком 

інформації для прийняття тактичного рішення; необхідністю термінового використання даних, що надходять; 

можливою наявністю протидії розслідуванню з метою приховування як самої події, так і слідів та обставин 

вчинення злочину» [1, с. 433]. В таких умовах успіх розслідування залежить від швидкого прийняття слідчим 

рішень щодо проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій; злагодженої взаємодії всіх учасників 

розслідування: оперативного чергового, дільничного офіцера поліції, працівників оперативних підрозділів, 

спеціалістів. Першочергового значення на цьому етапі набуває швидке отримання інформації, що, в першу чергу, 

може вказувати на причетність тієї чи іншої особи до вчинення злочину, місце можливого перебування цієї особи, 

знаряддя вчинення злочину та інші обставини, що підлягають доказуванню. 

На цьому етапі має значення широке застосування технічних засобів та залучення спеціалістів для 

оперативного дослідження слідів злочину; використання криміналістичних обліків для встановлення особи за 

слідами або знаряддя вчинення правопорушення (зброї, знарядь зламу тощо) за обліковими даними. В 

криміналістиці розрізняють дві процесуальні форми використання спеціальних знань: залучення експерта до 

проведення експертизи та участь спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) дій. Проведення експертизи, на 

думку М. Г. Щербаковського, складається з декількох етапів, суб’єктами проведення яких є різні учасники 

кримінального провадження: перший етап – підготовка та призначення експертизи (залучення експерта, доручення 

проведення експертизи); другий – провадження експертизи експертом; третій – завершальний етап проведення 

експертизи, що здійснюється слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом, стороною захисту [2, с. 323-351]. З 

означеного зрозуміло, що проведення експертизи є трудомістким процесом, який потребує залучення значної 

кількості учасників провадження, використання експертної техніки та технологій. Проведення експертизи, як 

свідчить практика, займає значний відрізок часу і лише за отриманими експертом результатами з’являється 

інформація, необхідна для використання.  

В методиці розслідування кримінальних правопорушень по «гарячим» слідам проведення експертизи є 

недоцільним саме за причин достатньо довгих термінів її виконання. Саме тому для дослідження слідів 

правопорушення та оперативного отримання інформації використовують допомогу спеціалістів. До проведення 

слідчих (розшукових) дій на досудовому розслідуванні у випадках резонансних подій залучаються працівники 



Експертної служби МВС України, але у більшості випадків спеціалісти-криміналісти слідчих підрозділів поліції. 

Незважаючи на низьку кваліфікацію спеціалістів-криміналістів, про що нами зазначалось раніше [3, с. 433-437], 

вони вирішують низку необхідних завдань розслідування, що полягають у наданні орієнтуючої інформації щодо 

особи правопорушника та знарядь вчинення злочину за результатами проведених на місці події досліджень 

діагностичного характеру. 

Встановлення окремих обставин провадження можливо використанням криміналістичних обліків, зокрема: 

особи злочинця за результатами перевірки по дактилоскопічним облікам; приналежності куль та гільз, виявлених 

на місці події певній зброї, що стоїть на обліку – за кулегільзотекою. Але при цьому існує, на наш погляд, певна 

проблема, що полягає у порядку постановки зазначених об’єктів на облік. Згідно з наказом МВС України від 

10.09.2009 № 390 «Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної 

служби МВС» «направлення об’єктів (їх копій, зображень) для поставлення (перевірки) на облік здійснюється 

тільки після проведення їх експертних досліджень» [4]. У такому випадку на вирішення експертиз у відношенні 

об’єктів, вилучених з місця події ставляться питання діагностичного характеру: дактилоскопічної – щодо 

придатності слідів рук для ідентифікації; експертизи зброї – чи є куля або гільза частинами патрона та з якої моделі 

зброї можливий їх відстріл. Якщо звернутись до основ методики проведення зазначеного роду досліджень, то є 

зрозумілим, що вони не викликають труднощів у будь-якого досвідченого експерта. Значний час займає підготовка 

матеріалів на експертизу, що включає ряд організаційних заходів: пакування об’єктів дослідження на місці події, їх 

транспортування до слідчого відділу, а потім до експертного закладу, постановка там на облік в канцелярії, 

винесення постанови про призначення експертизи та узгодження її з прокурором та ін.  

Безпосередньо дослідження не є складним та, на нашу думку, може бути проведено спеціалістом безпосередньо 

на місці події, безумовно за наявності відповідної кваліфікації та криміналістичної техніки, якою оснащені сучасні 

пересувні криміналістичні лабораторії. Після проведення таких досліджень об’єкти одразу ж можуть бути 

направлені для постановки на відповідний криміналістичний облік та їх перевірка почнеться без втрати зайвого 

часу, так необхідного для розкриття злочину по «гарячих» слідах. При отриманні позитивних результатів 

перевірки за обліками, інформація повинна бути одразу ж отримана слідчим для планування подальших 

слідчих (розшукових) дій. 

Для реалізації запропонованого нами вище порядку постановки та перевірки об’єктів за обліками необхідні 

зміни нормативно-правової бази. Перш за все, це стосується оновлення Інструкції з організації функціонування 

криміналістичних обліків експертної служби МВС з видаленням норми обов’язковості проведення експертизи 

перед постановкою на облік. Підставою для реєстрації криміналістичних об’єктів, на нашу думку, може бути 

довідка спеціаліста за результатами дослідження об’єктів, виявлених на місці події. До речі, така можливість 

передбачена ст. 105 КПК України, де зазначено, що додатками до протоколу слідчої (розшукової) дії можуть бути 

«письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії» [5]. 

Перспективною на сьогодні виглядає схема технологічного процесу, запропонована В. В. Арешонковим, яку 

автор пропонує реалізувати у межах введеного ним поняття «техніко-криміналістичних досліджень». На думку 

автора технологічний процес повинен мати безперервний характер та послідовно складатися з трьох етапів: 

1) отримання первинної інформації про подію кримінального правопорушення та об’єкти, що підлягають 

дослідженню; 2) постановка об’єктів на облік та обробки результатів перевірки; 3) експертне 

дослідження [6, с. 371-377]. Такі пропозиції зіставляються з запропонованими нами. 

У даній публікації ми розглянули лише окремі недоліки чинного законодавства, що віддаляють досягнення 

одного з завдань кримінального провадження – забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування. 

На наш погляд, окремі процесуальні норми ускладнюють діяльність з розслідування кримінальних правопорушень, 



і перспективним є спрощення таких норм, не порушуючи при цьому права та свободи громадянина та основні 

принципи кримінального процесу. 
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У статті розкриваються поняття та специфічні риси нового об’єкта судової почеркознавчої експертизи – цифрового 
рукописного біометричного підпису. Дослідження такого об’єкта має суттєві особливості, зумовлені технологією підпису, 
наявністю кількісних даних динаміки її виконання, необхідністю використання спеціального програмного забезпечення щодо 
вилучення, аналізу та порівняння даних підпису. 
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The article reveals the definition and specific features of a new object of forensic handwriting examination – digitally captured 

biometric signature. The study of such an object has significant features due to the signature technology, the availability of quantitative 
dynamics data, the need to use special software for extracting, analyzing and comparing signature data. 

Key words: handwriting examination, signature, electronic document, image of handwriting object, digitally captured signature, 
biometrical signature. 

 
В статье раскрываются понятие и специфические черты нового объекта судебной почерковедческой экспертизы – цифровой 

рукописной биометрической подписи. Исследование такого объекта имеет существенные особенности, обусловленные 
технологией подписи, наличием количественных данных динамики ее выполнения, необходимостью использования 
специального программного обеспечения по извлечению, анализу и сравнению данных подписи. 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, подпись, электронный документ, изображение почеркового объекта, 
цифровая рукописная подпись, биометрическая подпись. 

 
Развитие электронного документооборота обусловило внедрение практики использования альтернативных 

способов подписания документов, включая аналоги и другие виды cобственноручной подписи [6]. 

К собственноручной в соответствии с законодательством Республики Беларусь приравнивается цифровая 

рукописная подпись, выполняемая цифровым пером на специальном устройстве (планшете) для подтверждения 

целостности и подлинности подписываемого документа в электронном виде. 



Подпись активно внедряется в банковскую сферу для аутентификации клиента при совершении банковских и 

иных финансовых операций, используется провайдерами телекоммуникационных услуг и рядом других 

организаций. 

Учитывая изложенное, цифровая рукописная подпись может быть объектом почерковедческого исследования в 

случае возникновения спорных вопросов о ее подлинности. При этом полагаем, что исследование такого объекта 

имеет существенные особенности, обусловленные технологией выполнения подписи, необходимостью анализа и 

оценки как традиционных общих и частных признаков подписи, так и некоторых дополнительных. 

В зависимости от технологии цифровая рукописная подпись может содержаться в электронном документе 

только в виде графического изображения либо в виде изображения и внедренных в структуру документа 

количественных данных о динамике ее выполнения. Кроме того, динамика подписи является биометрической 

характеристикой человека, в связи с чем целесообразно при наличии в подписи данных динамики (биометрических 

данных) использовать термин «цифровая рукописная биометрическая подпись». 

Наличие указанных данных обеспечивается использованием оцифровывающих устройств с индуктивной 

технологией (технологией электромагнитного резонанса), суть которой сводится к регистрации планшетом 

колебаний, возникающих в резонансной цепи пера при взаимодействии с электромагнитным полем планшета в 

процессе движения пера. Устройство с определенной частотой дискретизации осуществляет сбор сигналов 

изменения во времени положения наконечника пера, силы его нажима на поверхность планшета, угла наклона и 

пр., после чего производится их анализ и преобразование в цифровые данные. На выходе имеется набор 

динамических рядов данных (каналов) или последовательностей отсчетов, значения которых упорядочены в 

порядке возрастания временного показателя. 

Таким образом, цифровая рукописная биометрическая подпись сочетает две информационные структуры: 

графическое изображение подписи и набор количественных данных ее динамики. 

Следует отметить, что возможности почерковедческого исследования только по изображению существенно 

ограничены. При размещении изображения подписи в документе могут присутствовать искажения формы и 

протяженности элементов, наблюдается ступенчатость либо сглаживание, визуальное проявление 

дифференцированности нажима отсутствует, толщина штрихов относительно равномерная. Однако, при высокой 

информативности самого почеркового объекта исследование в целом возможно. 

Попытки анализа количественных данных подписей предпринимались учеными и практиками в сфере 

информационных технологий. Так, на основе сравнения локальных признаков, извлеченных и измеренных в 

каждой точке траектории, разработаны функциональные методы распознавания подписей, например, с 

использованием алгоритма динамической трансформации временной шкалы, скрытых марковских моделей и 

пр. [5]. 

Отдельные вопросы непосредственно почерковедческого исследования цифровой рукописной биометрической 

подписи рассмотрены в работах Т. Дедица, Х. Гаральсона, Ж. Линдена и др. [2,3,4], а также в Руководстве по 

наилучшей практике судебной почерковедческой экспертизы Европейской сети судебно-экспертных 

учреждений [1]. 

Анализ данных работ, а также собственные экспериментальные исследования с использованием 

планшета «Wacom STU-430» и программы «Wacom Signature Scope» позволили выделить основные специфические 

черты цифровой рукописной биометрической подписи как объекта почерковедческой экспертизы: 

– большая информативность в сравнении с традиционной подписью, что обусловлено отсутствием в 

письменном процессе промежуточных звеньев в виде пишущего прибора и поверхности бумажной подложки, 

точностью отображения движения пера, возможностью анализа и сравнения дополнительных признаков почерка, 



например, распределения значений нажима и скорости по траектории движения, последовательности и 

направления движения нечетких подписей и пр.; 

– идентификационные и диагностические признаки подписного почерка отображаются, как правило, без 

искажений, однако их выделение и оценка имеют особенности, связанные с дискретностью фиксируемого сигнала 

подписи, отсутствием в изображении полутонов, необходимостью использования инструментов специального 

программного обеспечения и иных программных продуктов и пр.; 

– отсутствие, учитывая технологию, необходимости в проведении отдельного исследования на предмет 

установления признаков технической подделки подписи; в случае наличия признаков необычности их оценка 

осуществляется в рамках общей оценки результатов проведенного исследования. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем возможным проведение эффективного почерковедческого 

исследования в отношении цифровой рукописной биометрической подписи в целях решения идентификационных 

и отдельных диагностических задач. Исследование должно быть построено на основе анализа, сравнения и оценки 

традиционных и дополнительных признаков почерка. Перспективным является проведение научных работ с целью 

установления возможности применения в структуре почерковедческого исследования существующих методов 

анализа динамических данных либо разработки новых, а также программ автоматического распознавания 

биометрических подписей. 
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У тезисах висвітлено проблемні питання виявляння невидимих слідів папілярних узорів та ДНК на шкірі людини, 
залишених ймовірним злочинцем. Надано пропозиції з покращання цієї діяльності. 
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The theses cover the problematic issues of detecting invisible traces of papillary patterns and DNA on human skin left by a probable 
criminal. 

Key words: detection of invisible traces, papillary patterns, DNA, human skin. 
 
В тезисах освещены проблемные вопросы выявления невидимых следов папиллярных узоров и ДНК на коже человека, 

оставленных вероятным преступником. Обоснованы предложения по улучшению этой деятельности. 
Ключевые слова: выявление невидимых следов, папиллярные узоры, ДНК, кожа человека. 
 
Питання належного збирання (виявляння, фіксування, вилучання, пакування, транспортування, зберігання) 

слідової інформації (об’єктів), що матиме потенційну криміналістичну значущість під час розслідування злочинів, 

в усі часи, незалежно від етапів розвитку суспільства та форм держави, які невід’ємно пов’язані із розвитком 

науково-технічного прогресу, було, є та буде залишатися актуальним. Немає злочинців, які не залишають слідів 

при вчиненні злочинів, не повинно й бути криміналістів, які неспроможні виявити та «прочитати» ці сліди. 

Одним із проблемних питань у діяльності зі збирання слідової інформації в Україні є виявлення слідів 

потожирової речовини рук ймовірного злочинця на шкірі людини3, що (сліди) несуть у собі три види слідової 

інформації, за допомогою якої можливо встановлення осіб, які їх (сліди) залишили: дактилоскопічної (папілярних 

узорів), біологічної (на рівні ДНК) та одорологічної (запаху). 

У сучасній криміналістичній літературі України питання виявлення слідів потожирової речовини на тілі 

людини (трупа) піднімалося неодноразово, проте комплексно не досліджувалося. 

Так, наприклад, у практичному керівництві з оглядання місця події (далі – Керівництво) описуються методи 

виявляння слідів «сторонньої» потожирової речовини на трупі парами йоду, деякими видами дактилоскопічних 

порошків, розчином чотирьохоксиду рутенію, парами ціаноакрилату. В окремих випадках були отримані позитивні 

результати при застосуванні так званого методу «ліфтингу», коли глянцевий папір (відфіксований фотопапір) 

щільно прижимався до місця ймовірної локалізації слідів на шкірі, після чого папір оброблювався 

дактилоскопічним порошком для їх (слідів) візуалізації. У Керівництві, крім того, показано значущість та методи 

виявляння генної та одорологічної інформації. Проте, яким чином проводити фіксування та вилучання такої 

слідової інформації при комплексній роботі зі слідами потожирової речовини, залишеними на трупі, не 

зазначається [1, с. 287-287, с. 596-597, с. 602-617]. 

Відсутня інформація із зазначеного питання й у практичному посібнику з питань участі спеціаліста в огляданні 

місця події (далі – Посібник), де зазначено тільки про те, що: 

– у разі неможливості вилучення предметів-слідоносіїв методи виявляння, фіксування, вилучання слідів 

шкіряного покриву людини застосовують, передусім, з урахуванням проведення подальших біологічних, зокрема 

генетичних, досліджень; 

– Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України підтверджено 

можливість проведення генетичних досліджень потожирової речовини після її обробки дактилоскопічними 

порошками «Сажа», «Окис цинку», а також парами чотирьохоксиду рутенію. Крім того, у Посібнику є інформація 

щодо роботи зі слідами біологічного походження, у тому числі запахової, проте алгоритм комплексного збирання 

слідової інформації, що міститься в «сторонній» потожировій речовини на трупі відсутній [2, с. 20-24, с. 26-33]. 

Під час інформаційного шукання нами було отримано результати науково-дослідної роботи (далі – НДР) 

«Оптимізування виявляння невидимих слідів пальців і ДНК на шкірі людини», проведення якої у 2010-2013 роках 

було ініційовано Генеральним директоратом внутрішніх справ Європейської комісії за фінансової підтримки 

Програми запобігання та боротьби зі злочинністю Європейського Союзу [3]. НДР проводилася співробітниками 

Державної поліції Нижньої Австрії, Національної поліції Данії, Управління поліції та прикордонної охорони 

                                                           
3 Надалі, мова піде про збирання слідової інформації на трупі, при цьому аналогічні дії можуть проводитися й для збирання слідової 

інформації на тілі живої людини. 



Естонії, Вестмінстерського університету Великобританії, Федеральної кримінальної поліції й Інституту судової 

медицини при університетській клініці Фрайбурга Німеччини. Метою проведення НДР було встановлення 

можливості виявляння слідів папілярних узорів, залишених потожировою речовиною на трупі, після чого –

 можливості встановлення ДНК-профілів. 

Умови експериментів були наступними: 

– виявляння слідів рук проводилося зеленим флуоресцентним магнітним, чорним магнітним та чорним 

вуглецевим («Сажею») дактилоскопічними порошками; 

– змиви для отримання ДНК-профілів здійснювалися 0,5 % розчином додецилсульфату натрію (SDS) 

бавовняними та нейлоновими тампонами; 

– сліди рук утворювалися на сухій гладкій непошкодженій шкірі 50-ти трупів 39 донорами при кімнатній 

температурі. 

Основними висновками за результатами проведеної НДР стали: 

– виявляння слідів папілярних узорів, залишених потожировою речовиною рук на трупі, є можливим у 70 % 

випадків, при цьому найкращі результати були отримані під час обробляння місць локалізації зазначених слідів 

чорним вуглецевим дактилоскопічним порошком («Сажею»); 

– встановлення ДНК-профілів (повного або часткового профілів) після проведення змивів у місцях виявлення 

слідів папілярних узорів (плям без відображення папілярних узорів), залишених потожировою речовиною, є 

можливим у 16 % випадків, при цьому найкращі результати були отримані під час застосування бавовняних 

тампонів. 

Окремо слід зазначити, що нам не відомо про проведення науково-дослідних робіт (розробляння методик) щодо 

факту визначення наявності «сторонньої» запахової інформації на трупі, яку б можна було використати, 

якнайменше, для розшуку злочинця за «гарячими слідами» службовою собакою або вилучення такої інформації на 

трупі методом аплікації, хоча, на наш погляд, це є можливим. Так, наприклад, деякі дослідники зазначають, що 

наявність на об’єкті запахів кількох людей, у т. ч. злочинця, не є серйозною перешкодою для його (злочинця) 

одорологічної ідентифікації за запахом [4, с. 12]. За даними інших дослідників з одягу та шкіряних покровів 

постраждалого проби запахових слідів злочинця можуть бути зібрані протягом години після контактної взаємодії 

зазначених учасників злочину [5, с. 16, с. 18]. 

Таким чином, отримання дактилоскопічної та генної інформації при роботі з потожировою речовиною рук 

ймовірного злочинця на шкірі людини (трупа) є можливим. Існує велика можливість й того, що одорологічна 

інформація також може бути вилучена. Це складає, у т. ч. передумови для встановлення особи злочинця за 

відповідними криміналістичними обліками фактично не виходячи із лабораторії (кабінету), а також проведення 

певних судових експертиз для доведення вини підозрюваного (обвинуваченого) за допомогою спеціальних знань, 

що надзвичайно важливо при розкритті та розслідуванні злочинів, вчинених в умовах неочевидності. Проте робота 

в цьому напрямі в Україні не ведеться. 

Основною причиною неуваги до цієї проблематики є відсутність нормативно визначених суб’єктів, які повинні 

забезпечувати цю ділянку роботи (або судово-медичні експерти судово-медичних бюро, або спеціалісти-

криміналісти Національної поліції України, або судові експерти Міністерства внутрішніх справ України тощо), а 

відповідно до цього розробляння методичного забезпечення з чітким визначенням компетентностей4 

суб’єкта (суб’єктів) та алгоритму роботи із зазначеною слідовою інформацією не покладено на жодну установу 

(підрозділ) або посадову особу. Так, наприклад, організація дактилоскопіювання невпізнаних трупів покладається 

                                                           
4 Компетентності (результати навчання) – динамічні комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 

особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. 



на підрозділи карного розшуку із залученням при необхідності фахівців експертної служби МВС України та бюро 

судово-медичної експертизи. Підготовлювання пальців для дактилоскопіювання здійснюється судово-медичними 

експертами [6, 7]. Що ж стосується виявляння, фіксування, вилучання, упакування та зберігання слідової 

інформації (до її експертування), що несе в собі «стороння» потожирова речовина ймовірного злочинця на трупі, 

то ця робота, як зазначалося вище, не провадиться взагалі. 

Відповідно до другої частини міжнародного стандарту ISO 21043-2:2018 Forensic sciences. Part 2. Recognition, 

recording, collecting, transport and storage of items (Криміналістика. Частина 2. Виявляння, фіксування, вилучання, 

транспортування та зберігання об’єктів) повинні бути розроблені документально оформлені методики збирання 

різних типів об’єктів (слідів), що зазвичай зустрічаються при огляді місць подій [8]. Ця вимога стосується й 

описуваної нами ситуації. Виконання вимог міжнародного стандарту, що гармонізований Європейським союзом в 

якості обов’язкового, є, на наш погляд, обов’язковим і для України. 

Міжнародний серійний стандарт ISO 21043 визначає «що» саме підлягає устандартуванню, а не «як» і «хто». 

Якими нормативними документами – настановами, методиками, стандартними операційними процедурами, 

інструкціями тощо – буде визначатися «яким чином» треба виконувати вимоги стандартів із криміналістики, 

вирішується національними органами державної влади та управління, до компетенції яких належить сфера 

правоохоронної діяльності та експертного забезпечення правосуддя. Ними ж і визначається «хто» повинен 

відповідати вимогам зазначених стандартів. 

З метою виконання положень стандарту ISO 21043, на наш погляд, повинна бути створена міжвідомча робоча 

група із представників МВС України, СБУ, Генеральної прокуратури України, Міністерства охорони здоров’я 

України тощо за участю науковців провідних ВУЗів, яка б (група), провівши, за необхідності, певні науково-

дослідні розробки, створила комплекс нормативних документів, що визначили би чіткі алгоритми дій, перш за все, 

спеціалістів-криміналістів у ході оглядання місць вчинення злочинів із визначенням їх компетентностей задля 

якісного, відповідного міжнародному (європейському) рівню, збирання об’єктів, які матимуть потенційну 

криміналістичну цінність. Підлягатиме розроблянню в рамках цієї діяльності й алгоритм виявляння слідової 

інформації, залишеною ймовірним злочинцем на трупі. 
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Тhis report presents the guidance, aspects and necessity of applying the conclusions of forensic examination in the 

investigation of crimes and the formation of the evidence base in criminal proceedings. 
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investigation of crimes. 
 
В данном докладе представлены направления, аспекты и необходимость применения выводов судебной 

экспертизы при расследовании преступлений и формировании доказательной базы в уголовных производствах. 
Ключевые слова: заключение эксперта, судебная экспертиза, уголовное производство, доказательство, 

следственное (розыскное) действие, расследование преступлений. 
 
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у 

передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють 

наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають 

доказуванню [1]. Не зважаючи на наявність такого визначення, розуміння поняття доказів немає єдності 

процесуалістів, а відтак воно по-різному тлумачиться в слідчій та судовій практиці. 

У своїх працях М. А. Погорецький доходить висновку, що єдиний процес доказування складається з двох 

послідовних етапів – спочатку докази збирають (отримують), а потім настає етап їх використання [2, с. 21]. 

Формування доказів здійснюється під час пізнавально-посвідчувальної діяльності уповноваженого суб’єкта і 

завжди включає перетворення слідів злочину шляхом втілення їх у належну процесуальну форму на показання, 

доказування, документи і висновки експертів. 

Процесуальна форма покликана забезпечити надійність кримінально-процесуального доказування. Щодо 

кримінально-процесуальних доказів, то для кожного їх виду чинним законодавством передбачено особливості 

порядку його формування та збереження. Підстави, умови, процедура, послідовність процесуальних дій та 

прийняття рішень з включенням до матеріалів кримінального провадження фактичних даних, надають їм 

процесуальної форми конкретного виду доказів. 

У чинному кримінально-процесуальному законодавстві застосовується термін «використання доказів», проте не 

розкрито зміст цього поняття та його місце в структурі процесу доказування, як окремої стадії. Отримана під час 

проведення слідчих (розшукових) дій інформація може перетворюватися не лише у докази та бути підставою для 

процесуальних рішень, але й застосовуватись в інших цілях. Це насамперед стосується судових експертиз, 

використанню яких у розслідуванні злочинів присвячені численні публікації. 

Висновки експертів, найчастіше, використовуються для отримання нових, раніше невідомих доказів про 

обставини злочину. Також, на основі отриманих експертом даних здійснюється перевірка вже наявних доказів, 

таких як показання свідка, потерпілого, підозрюваного, результати слідчого експерименту тощо. Важливу роль 



відіграє експертиза у перевірці матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з 

метою їх подальшого використання у кримінально-процесуальному доказуванні. Одним із проблемних питань 

використання у доказуванні результатів негласних слідчих дій є встановлення достовірності даних, що містяться у 

матеріалах, отриманих за допомогою технічних засобів. Допустимість таких матеріалів буде прямо залежати від 

висновку експерта, щодо наявності або відсутності факту фальсифікації цих матеріалів. 

Ще одним напрямком використання висновку експерта є формування комплексів доказів, які відрізняються у 

сторін обвинувачення та захисту. На основі перевірки та оцінки цих доказів, наданих обвинуваченням і захистом, а 

також додатково отриманих фактичних даних, у тому числі за допомогою експерта, суд формує самостійну 

систему доказів, що є підставою для судового рішення. Важливим напрямком використання висновків експерта є 

обґрунтування процесуальних рішень, які є головною, визначальною ланкою правозастосовної діяльності. 

Найважливішим напрямком у криміналістичному аспекті є застосування висновку експерта щодо ідентифікації 

осіб та предметів, пов’язаних зі злочином. У процесі розслідування злочинів, особливе значення мають обставини, 

які вказують на зв’язок конкретної особи чи предмета з розслідуваною подією. Встановлення такого зв’язку 

здійснюється різними способами, серед яких важливим є експертна ідентифікація [3, с. 27]. 

Важливою ціллю використання висновків експертизи є подолання протидії розслідуванню у формі 

приховування злочинів, яке здійснюється шляхом приховування, знищення, маскування або фальсифікація слідів 

злочину, їх носіїв, інструментів тощо. Використання висновків експертів для викриття приховування та 

маскування злочинів і їх роль у боротьбі з протидією розслідуванню, на даний час, дослідженні не достатньо. 

Також слід виділити можливість використання даних експертизи для планування, розслідування в цілому або 

окремої слідчої (розшукової) дії. Можна з упевненістю стверджувати, що результати експертних досліджень 

можуть фігурувати у процесі планування як «вихідні дані», за допомогою яких можна визначити мету проведення 

окремої слідчої (розшукової) дії або послідовність здійснення декількох слідчих (розшукових) дій, що складають 

тактичну операцію. Враховуючи зміст одержаних експертних даних, слідчий визначатиме умови проведення, 

технічні засоби, склад учасників (поняті, спеціалісти), місце та строки виконання слідчої (розшукової) дії та 

прийоми її провадження. 

Вказані напрямки використання судових експертиз у кримінальних провадженнях не є вичерпними. 

Розширення спектру судових експертиз, вдосконалення їх наукових і методичних основ призведуть до збільшення, 

різноманітності та ефективності їх використання під час розслідування злочинів. 
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Attention is paid to the peculiarities of the practical nature during covert investigative (search) actions. Often not taking into account 

such circumstances hinders the effective implementation of the NSDS, which consists in the court's refusal to take such measures, lack of 
evidence in the process of their implementation, and sometimes even, recognition of the evidence inadmissible, insufficient and 
unreliable. Taking into account such features will make it possible to conduct CISA more effectively. 
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Уделено внимание особенностям практического характера при проведении негласных следственных (розыскных) 

действий (далее – НСРД). Часто игнорирование таких обстоятельств препятствует результативной реализации НСРД, 
заключающейся в отказе суда на проведение таких мер, недополучение доказательной информации в процессе их проведения, а 
иногда и вовсе, признание полученных доказательств недопустимыми, недостаточными и недостоверными. Учет таких 
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За період існування чинного Кримінального-процесуального кодексу України правоохоронні органи 

працювали над формуванням стабільної результативної практики щодо реалізації положень КПК. 

Безумовно, спочатку вона виглядала досить непевною, оскільки правоохоронці припускалися безлічі 

помилок і як наслідок проведені слідчі чи негласні слідчі (розшукові) дії не завжди досягали своєї мети. 

Та з часом регулярність їх проведення привела до певної систематизації дій і навичок, з’явилася тактика 

і як результат скоротилася кількість початкових недопрацювань. А отже, значно підвищилася якість 

таких дій. 

Однак, сьогодні практика застосування норм КПК, що регулюють проведення НСРД, ще не 

позбавилася повністю окремих слідчо-прокурорських помилок. 

Аналіз наукової літератури з наведеної проблематики показує, що питанням організації й тактики 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні постійно приділяється 

значна увага [1; 2; 3]. 



Процесуальний порядок та організація провадження НСРД регламентовані КПК України (глава 21) й 

Інструкцією про організацію проведення НСРД та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [4; 5]. 

У чинному КПК України НСРД розподілені на дві групи: 1) стосується законного втручання у 

приватне спілкування; 2) усі інші види НСРД. До першої групи належать чотири види таких дій (ст. 260-

264), до другої – вісім видів (ст. ст. 267–272, 274) [3]. 

Прокурор, слідчий мають право приймати рішення про проведення таких видів НСРД: зняття 

інформації з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її 

власником, володільцем чи утримувачем або не пов’язаний із подоланням системи логічного 

захисту (ч. 2 ст. 264 КПК України); спостереження за річчю або місцем (ст. 269 КПК України); 

виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації (ст. 272 КПК України). В останньому випадку постанова слідчого погоджується з керівником 

органу досудового розслідування. Рішення про здійснення контролю за вчиненням злочину (ст. 271 

КПК України) має право прийняти винятково прокурор. Інші негласні слідчі (розшукові) дії проводяться 

за ухвалою слідчого судді, постановленою за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором. У виняткових невідкладних випадках, зазначених у ч. 1 ст. 250 

КПК України, до винесення ухвали слідчого судді за постановою прокурора або слідчого, узгодженого з 

прокурором, може бути розпочато встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 

КПК України) та спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК України). Лише негласні 

слідчі (розшукові) дії, передбачені ч. 2 ст. 264 і ст. 268 КПК України, можуть здійснюватися під час 

проведення досудового слідства щодо будь-якого злочину незалежно від його тяжкості. Інші НСРД 

можуть бути проведені лише під час розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Отже, аналізуючи вимоги чинного законодавства, матеріали практики, а також результати 

опитування працівників правоохоронних органів та суддів,загальні особливості проведення НСРД 

можна розподілити на три групи: процесуального характеру, організаційного та тактичного. 

Особливості процесуального характеру: 

– негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне 

правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб; 

– клопотання про проведення НСРД, за загальним правилом розглядається слідчим суддею 

апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування; 

– у випадку проведення НСРД щодо суддів, працівників суду та правоохоронних органів та/або у 

приміщеннях судових та правоохоронних органів, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до 

повноважень слідчого судді, може здійснюватися слідчим суддею відповідного апеляційного суду поза 

межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, який здійснює досудове 

розслідування; 



– клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії розглядається 

суддею протягом шести годин з моменту його отримання; 

– клопотання розглядається  за участю особи, яка його подала; 

– протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій із додатками не пізніше ніж через 

двадцять чотири години з моменту припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій 

передаються прокурору; 

– відповідне повідомлення особи про факт і результати проведеної стосовно неї негласної слідчої 

(розшукової) дії повинне бути здійснене протягом дванадцяти місяців із дня припинення таких дій, але 

не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом; 

– якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального 

правопорушення, яке не розслідується в даному кримінальному провадженні, то отримана інформація 

може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, 

яка постановляється за клопотанням прокурора; 

– виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної 

слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину. 

Особливості організаційного характеру: 

– визначення мети проведення, яку необхідно досягнути у певному кримінальному провадженні; 

– визначити вид НСРД; 

– прийняття рішення про його початок; 

– проведення; 

– отримання доказової інформації. 

Особливості тактичного характеру, мають ключове значення, оскільки поєднують у собі дві 

попередні групи. Тактика повинна враховувати найдрібніші деталі. Отже: 

– фактор проведення НСРД до отримання ухвали суду; 

– час і місце проведення НСРД; 

– погодні умови; 

– час і засоби для доставки клопотання до апеляційного суду; 

– якість підготовлених документів і матеріалів слідчому судді; 

– обґрунтованість клопотання; 

– наявність при його розгляді кримінального провадження; 

– наявність схеми злочину (для економії часу та зручності); 

– чітка коротка доповідь по суті (до 5 хвилин); 

– кількість сил і засобів для реалізації; 

– залучення до їх проведення фахівців із відповідних підрозділів (оперативно-технічних заходів); 

– для суб’єктів НСРД у регіонах враховувати відстань до місцезнаходження операторів зв’язку; 

– у випадку можливої загрози життю і здоров’ю учасників НСРД вжити превентивних заходів для 

такого розвитку подій; 

– за необхідності залучення спецпідрозділів «А», «КОРД» та ін.; 



– визначення необхідного терміну для виконання НСРД; 

– зупинення заходу в разі досягнення мети його проведення; 

– фіксація та закріплення результатів НСРД. 

Вважаємо, що урахування прокурорами, слідчими, оперативними працівниками наведених 

особливостей під час проведення НСРД сприятиме покращанню якості отриманих результатів та 

досягненню мети кримінального провадження. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ОЦІНКИ ТОВАРІВ  
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 
CURRENT ISSUES OF CONDUCTING A FORENSIC EXAMINATION ON THE EVALUATION OF 

MILITARY AND DUAL-USE GOODS 
 

АКТУАЛЬНИЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОЦЕНКЕ ТОВАРОВ ВОЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
У статті на підставі проведеного аналізу чинної нормативної бази та сучасної експертної практики розкриті актуальні 

проблеми проведення в Україні судових товарознавчих експертиз з оцінки майна і техніки військового призначення та 
озброєння, а також товарів подвійного використання. Акцентується увага на межах компетенції судових експертів, їх завданнях 
і правильності формулювання питань, які мають вирішуватися під час проведення таких експертиз. 

Ключові слова: судова експертна діяльність, судовий експерт, товарознавча експертиза, товари військового призначення, 
державний експортний контроль. 

 
Based on the analysis of the current regulatory framework and modern expert practice, the article reveals the current problems of 

conducting forensic examinations in Ukraine to assess property and equipment for military use and armaments, as well as dual-use 
goods. Emphasis is placed on the limits of competence of forensic experts, their tasks and the correctness of the wording of issues to be 
addressed during such examinations. 

Key words: forensic expert activity, forensic expert, commodity expertise, military goods, state export control. 
 



В статье на основании проведенного анализа действующей нормативной базы и современной экспертной практики 
раскрыты актуальные проблемы проведения в Украине товароведческих экспертиз по оценке имущества и техники военного 
назначения, вооружения, а также товаров двойного использования. Акцентируется внимание на пределах компетенции 
судебных экспертов, их задачах и правильном формулировании вопросов, которые должны разрешаться при проведении таких 
экспертиз. 

Ключевые слова: судебная экспертная деятельность, судебный эксперт, товароведческая экспертиза, товары военного 
назначения, государственный экспортный контроль. 

 
Досвід виконання судових експертиз за матеріалами кримінальних проваджень про незаконні дії у зв’язку з 

придбанням, обігом, збутом та утилізацією майна та техніки військового призначення та озброєння, показує, що в 

процесі здійснення судової товарознавчої експертизи нерідко виникають питання, пов’язані зі здійсненням 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного 

використання, не надання відповіді на які, як правило, не має перспективи для кримінального розслідування або 

судового провадження. 

Державна служба експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль) є центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. При реалізації 

державної політики у сфері державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, 

подвійного використання (далі – ТВП та ТПВ) та інших товарів, щодо яких відповідно до Закону України «Про 

державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» 

можуть застосовуватися процедури державного експортного контролю [1]. Зазвичай перед Держекспортконтролем 

та суб’єктом, який здійснює (хоче здійснити) ці міжнародні передачі ТВП та ТПВ, постає необхідність у отриманні 

відповідей на питання щодо ідентифікації товарів на предмет визначення їх галузі і сфери застосування, віднесення 

їх за найменуванням, описом, технічними характеристиками до позицій Контрольних списків товарів у галузі 

державного експортного контролю. 

Розглянемо відповіді на такі питання на прикладі складових частин до бронетанкової техніки, які були 

об’єктами дослідження в одній з судових товарознавчих експертиз військового майна, техніки та озброєння. На 

експертизу було надано такі вироби: 

1. Прилад ТНПО-170А (рис. 1). Оптичний прилад спостереження за місцевістю. Призначений для установки на 

бойові машини піхоти БМП-1, БМП-2, бронетранспортери БТР-80. Обладнаний електрообігрівачем вбудованих 

двох призм та скла (при низьких температурах, запотіванні і заіндевенії), виконаний в металевому корпусі. Має кут 

поля огляду в горизонтальній/вертикальній площині, не менше 78°/23°, візуальний коефіцієнт пропускання, не 

менше 0,44. 

2. Гусенична стрічка 613.44.22сб-4В, яка входить до складу гусеничного рушія, що забезпечує рух 

машини (рис. 2). За конструкцією – дрібноланкова, цівкового зачеплення з гумово-металевим шарніром (ГМШ). 

Призначена для встановлення на танках типу Т-62, Т-72А (Б) та їх модифікації. 

3. Коток опорний 172.50.001сб-Б, коток опорний 172.50.002сб-Б. Які призначені для передачі сили ваги танка 

через гусениці на ґрунт (рис. 3). Тип котків – із зовнішньою гумовою шиною, двоскатні. 



Рис. 1. Прилад

Рис. 3. Коток опорний
 
Законодавчо, галузі народного господарства України були визначні наказом Міністерства статистики України 

від 24.01.94 № 21 – Загальний Класифікатор «Галузі народного господарства Украї

документом, а саме п. 2 було встановлено, що ЗКГНГ, зміни та доповнення до нього, затверджені п. 1 цього наказу, 

будуть діяти тимчасово як відомчі документи до розробки та введення в дію Державного класифікатора видів 

економічної діяльності [2]. Після ряду реформ і змін Державним комітетом з питань технічного регулювання та 

споживчої політики було затверджено і введено в дію Національний класифікатор України видів економічної 

діяльності ДК 009:2010. Відповідно до вищезазначеного к

одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності

Наприклад, при призначенні експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння серед інших, 

судовому експерту може бути поставлено запитання у такому формулюванні: «

дослідження, галузь техніки або виробництва, яке основне функціональне призначення об

На це запитання, для розглянутих нами складових 

така: «Сфера використання об

 військова (виробництво військових транспортних засобів). Призначені для …».

Також, на нашу думку, судовому експерту може бути поставлено за формулюванням і змістом таке питання: 

«Відповідає чи ні, за найменуванням, описом та технічними характеристиками зазначені об

дослідження (зазначені товари) позиціям «Списку товарів військового призначення, м

підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України (далі – КМУ) від 20.11.2003

На яке судовим експертом (на прикладі розглянутого вище) може бути надана відповідь у такій формі: 

«Об’єкти дослідження призначені для встановлення на бойові машини піхоти

бронетранспортери БТР-80, танки типу

частин (компонентів) основних об

                 
Прилад ТНПО-170А                   Рис. 2. Гусенична стрічка 

Коток опорний 172.50.001сб-Б, коток опорний 172.50.002сб

Законодавчо, галузі народного господарства України були визначні наказом Міністерства статистики України 

Загальний Класифікатор «Галузі народного господарства Украї

2 було встановлено, що ЗКГНГ, зміни та доповнення до нього, затверджені п. 1 цього наказу, 

будуть діяти тимчасово як відомчі документи до розробки та введення в дію Державного класифікатора видів 

[2]. Після ряду реформ і змін Державним комітетом з питань технічного регулювання та 

споживчої політики було затверджено і введено в дію Національний класифікатор України видів економічної 

009:2010. Відповідно до вищезазначеного класифікатору: галузь – це сукупність усіх виробничих 

одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності

Наприклад, при призначенні експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння серед інших, 

вому експерту може бути поставлено запитання у такому формулюванні: «яка сфера використання об

дослідження, галузь техніки або виробництва, яке основне функціональне призначення об

На це запитання, для розглянутих нами складових частин до бронетанкової техніки, відповідь може бути надана 

Сфера використання об’єктів дослідження – оборона (діяльність у сфері оборони). Галузь їх

(виробництво військових транспортних засобів). Призначені для …». 

судовому експерту може бути поставлено за формулюванням і змістом таке питання: 

Відповідає чи ні, за найменуванням, описом та технічними характеристиками зазначені об

(зазначені товари) позиціям «Списку товарів військового призначення, м

підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

КМУ) від 20.11.2003 № 1807? Якщо так, то яким саме позиціям?». 

(на прикладі розглянутого вище) може бути надана відповідь у такій формі: 

єкти дослідження призначені для встановлення на бойові машини піхоти

танки типу Т-62, Т-72А (Б) та їх модифікації. Застосовуються у якості складових 

(компонентів) основних об’єктів бронетанкової техніки (входять до складу типової конструкції). 
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Законодавчо, галузі народного господарства України були визначні наказом Міністерства статистики України 

Загальний Класифікатор «Галузі народного господарства України» (далі - ЗКГНГ). Цим же 

2 було встановлено, що ЗКГНГ, зміни та доповнення до нього, затверджені п. 1 цього наказу, 

будуть діяти тимчасово як відомчі документи до розробки та введення в дію Державного класифікатора видів 

[2]. Після ряду реформ і змін Державним комітетом з питань технічного регулювання та 

споживчої політики було затверджено і введено в дію Національний класифікатор України видів економічної 

це сукупність усіх виробничих 

одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності [3]. 

Наприклад, при призначенні експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння серед інших, 

яка сфера використання об’єктів 

дослідження, галузь техніки або виробництва, яке основне функціональне призначення об’єктів дослідження?». 

частин до бронетанкової техніки, відповідь може бути надана 

оборона (діяльність у сфері оборони). Галузь їх –

судовому експерту може бути поставлено за формулюванням і змістом таке питання: 

Відповідає чи ні, за найменуванням, описом та технічними характеристиками зазначені об’єкти 

(зазначені товари) позиціям «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких 

підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

 

(на прикладі розглянутого вище) може бути надана відповідь у такій формі: 

єкти дослідження призначені для встановлення на бойові машини піхоти БМП-1, БМП-2, 

(Б) та їх модифікації. Застосовуються у якості складових 

(входять до складу типової конструкції). 



Встановлені найменування об’єктів дослідження, їх опис, технічні характеристики свідчать про те, що вони 

відноситься до позиції ML6.a «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають 

державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними 

передачами товарів військового призначення», затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807, а саме 

як: «… Наземні транспортні засоби та «компоненти» до них, у тому числі: a) наземні транспортні засоби та 

«компоненти» для них, «спеціально призначені» або модифіковані для військового «використання», примітки 1, 

пунктів: a) танки та інші озброєні бойові і військові машини, b) броньовані машини…». 

Тільки це питання обов’язково повинно вирішуватись останнім з переліку питань, поставлених на вирішення 

експерту. Чому? Експерт, в першу чергу, при проведенні експертизи встановлює найменування об’єктів 

дослідження (товарів), проводить їх опис і встановлює основні технічні характеристики. Встановлення основних 

технічних характеристик об’єктів дослідження (товарів) може бути викладено на окреме запитання в переліку 

питань експертизи. Чинним законодавством України передбачено два Контрольних списки товарів військового 

призначення та подвійного використання. 

На товари військового використання – Список товарів військового призначення затверджений постановою 

КМУ від 20.11.2003 № 1807. На товари подвійного використання – Єдиний список товарів подвійного 

використання затверджений постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 (далі – Постанови КМУ) [4, 5]. Списки 

контрольованих товарів складені за найменуванням, описом та технічними характеристиками за текстом. Тобто за 

своєю суттю, ці Контрольні списки відображають товарну (товарознавчу) сторону об’єктів дослідження. Виходячи 

із зазначеного, експерт дає відповідь стосовно об’єктів дослідження як товару на відповідність тим чи іншим 

встановленим (у даному випадку Постановами КМУ) класифікаційним категоріям (а саме виробничим), що 

передбачають Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та 

експертних досліджень в частині основних завдань розділу IV «Товарознавча експертиза» (п. 1.2.) [6]. 

Питання можуть бути поставлені як за кожним Списком окремо, так і за обома разом. Хоча, якщо товар є в 

Списку, затвердженому постановою КМУ № 1807 (військовий) – надання відповіді щодо перебування цього ж 

товару і в Списку, затвердженому постановою КМУ № 86 (подвійний) де-факто позбавлено сенсу, оскільки такий 

товар є військового призначення, а не подвійного використання. 

Разом з тим, питання типу: «…як здійснюються міжнародні передачі цих товарів?, … є товари 

контрольованими чи ні?», або щось подібне інше, не відносяться до завдань судової товарознавчої експертизи 

майна і техніки військового призначення та озброєння і не можуть вирішуватись судовими експертами-

товарознавцями. 

Додатково доречно звернути увагу на те, що у висновку експерта зазначені постанови КМУ повинні бути 

обов’язково вказані у переліку інформаційних джерел. 
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На сьогодні досить поширеними є економічні порушення щодо використання коштів державного бюджету не за 

цільовим призначенням. Органи бюджетного контролю, як один із заходів впливу за порушення бюджетного 

законодавства застосовують повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету. Відзначимо, що у 2020 році 

органами Державної аудиторської служби України та її міжрегіональними територіальними органами прийнято 

вимоги про повернення використаних не за цільовим призначенням коштів, наданих одержувачам 

бюджетних коштів. Нецільове витрачання бюджетних коштів виявлено на суму майже 237,6 млн грн. (з них понад 

68,1 млн грн – кошти державного бюджету та більш як 151,8 млн грн. – кошти місцевих бюджетів), що становить 

0,3% від виявлених порушень за операціями з бюджетними коштами, державним і комунальним майном. Виявлено 

недостачі фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму майже 61,8 млн грн, або майже 0,1% від 

встановлених порушень при використанні державних і комунальних ресурсів [2]. 

Необхідно брати до уваги, що повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету можливе лише у 

випадку вчинення порушення бюджетного законодавства, передбаченого п. 24 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодексу 

України – нецільове використання бюджетних коштів. У випадку ж учинення розпорядником або одержувачем 

інших порушень бюджетного законодавства застосування такого заходу впливу вважатиметься безпідставним. 

Механізм повернення до відповідного бюджету коштів, отриманих як субвенція розпорядником бюджетних 

коштів, та повернення бюджетних коштів їх одержувачем у разі їх нецільового використання регламентовано 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до 

відповідного бюджету в разі їх нецільового використання» від 22.12.2010 № 1163 [5]. У наведеному акті закріплено 

загальні положення щодо застосування такого заходу впливу та деталізовано процедуру повернення відповідних 



бюджетних коштів. Підставою для застосування такого заходу впливу є порушення бюджетного законодавства, 

зокрема, нецільове використання бюджетних коштів. При цьому йдеться про нецільове використання субвенцій та 

коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів (п. 5 ч. 1 ст. 117 Бюджетного кодексу України) [1]. У такому 

випадку можна говорити про те, що перш за все відокремлюються особливості нецільового використання 

бюджетних коштів. 

Головними завданнями дослідження в межах компетенції експерта-економіста є документальне підтвердження 

щодо повернення коштів до державного бюджету, визначених контролюючими органами, в межах їх компетенції, 

або за рішеннями судів. 

Аналіз нормативно-правових актів і практики адміністративних судів дозволяє стверджувати, що повернення 

бюджетних коштів до відповідного бюджету може бути застосовано лише у випадку наявності сукупності таких 

фактів [4, 5, 8]: 

– здійснено нецільове використання розпорядником бюджетних коштів або нецільове використання бюджетних 

коштів їх одержувачем, а не інше порушення бюджетного законодавства; 

– якщо факт такого правопорушення безпосередньо зафіксований в акті ревізії, який складений відповідно до 

норм законодавства органом, уповноваженим здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 

Крім того, для правомірного застосування повернення бюджетних коштів необхідно відрізняти 

безпідставне (необґрунтоване) виділення коштів з бюджету від їх нецільового використання. Чинний порядок 

повернення бюджетних коштів передбачає, що можливе повернення на підставі складання акту ревізії, а до 

прийняття такої норми в законодавстві, акт ревізії вважався лише однією з підстав застосування повернення 

бюджетних коштів [5]. 

Одним із завдань економічної експертизи при дослідженні обґрунтованості використання бюджетних коштів є 

встановлення відповідності використання бюджетних коштів тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями 

та бюджетними асигнуваннями. 

Слід зауважити, що об’єктами дослідження експертів-економістів у питаннях, пов’язаних з повернення до 

державного бюджету коштів, використаних не за цільовим призначенням, можуть бути такі документи, як: 

бюджетний запит, кошторис бюджетної установи, розрахунки до загального та спеціального фондів кошторису, 

план асигнувань загального фонду бюджету, план спеціального фонду бюджету, лімітні довідки про бюджетні 

асигнування, довідки про внесення змін до кошторисів та плану асигнувань; картки аналітичного обліку готівкових 

операцій; картки аналітичного обліку касових видатків, картки аналітичного обліку фактичних видатків, картки 

аналітичного обліку отриманих асигнувань, книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань; звіт про 

надходження та використання коштів загального фонду (N 2д, N 2м); звіти про виконання спеціального фонду 

кошторису – звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами (N 4-1д, N 4-1м), звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень бюджетних установ (N 4-2д, N 4-2м), звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (N 4-3д, N 4-3м), звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (N 4-4д), звіт про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (N 4-3д, N 4-

3м), звіт про заборгованість за бюджетними коштами (N 7д, N 7м). 

До найпоширеніших питань, які найчастіше ставляться на вирішення експерту судом чи органами досудового 

розслідування, можна віднести такі: 

– Чи підтверджуються документально висновки акту ревізії (номер, дата) щодо виявлення нецільового 

використання бюджетних коштів у поточному році і повернення відповідних коштів до бюджету? 



– Чи підтверджуються документально факт нецільового використання субвенції розпорядником бюджетних 

коштів або нецільового використання бюджетних коштів їх одержувачем у поточному році? 

– Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки (зазначаються реквізити) щодо нецільового 

використання бюджетних коштів, отриманих підприємством (найменування) за бюджетною програмою (назва 

програми)? 

– Чи підтверджується документами бухгалтерського обліку висновки ревізії (зазначаються реквізити) про 

нецільове використання бюджетних коштів організацією (найменування) у сумі (зазначається сума)? 

Слід зазначити, що на вирішення експертів на практиці іноді ставляться питання, які передбачають 

установлення фактичних обставин справи, вирішення питань права. Такі питання не належать до компетенції 

експертів-економістів і не повинні вирішуватися при виконанні економічних експертиз. 

При проведені експертиз, пов’язаних із дослідженням питань виявлення нецільового використання бюджетних 

коштів і повернення до державного бюджету відповідних коштів, використаних не за цільовим 

призначенням, доцільно застосовувати такі загальні методи судової експертизи, як: метод документальної 

перевірки і зіставлення, економічного аналізу. Із застосуванням економічного аналізу проводиться розрахунок 

системи економічних показників бюджетних програм з метою встановлення взаємозв’язку між ними та їх впливу 

на нецільове використання бюджетних коштів. 

Таким чином, на основі узагальнення експертної практики визначені особливості проведення економічних 

експертиз, пов’язаних з поверненням до бюджету коштів, використаних не за цільовим призначенням. Наведені 

необхідні об’єкти досліджень, джерела додаткової інформації та вимоги відповідних законодавчих та нормативних 

актів. 

 
Перелік посилань 

 
1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ. URL: http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text 
2. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни при використанні бюджетних коштів, державного і комунального майна 

станом на жовтень 2020: звіт Державної аудиторської служби України. 
URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=16822 

3. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами: наказ Міністерства 
фінансів України від 24.12.2012 № 1407 (із змінами та доп.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#Text 

4. Щодо використання КЕКВ: лист Державної казначейської служби від 26.03.2015 № 14-04/26-
5630. URL: https://radnuk.com.ua/zhurnaly/derzhkaznachejska-sluzhba-nadala-roz-iasnennia-shchodo-vykorystannia-kekv/ 

5. Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання: 
постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010. № 1163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2010-п#Text 

6. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства 
юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (із змінами та допов.) URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 

7. Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань та повернення коштів у разі нецільового використання 
бюджетних коштів у поточному чи минулих роках: постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2006 № 492. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/492-2006-%D0%BF#Text (втратив чинність 2011 р.). 

8. Постанова Донецького окружного адміністративного суду від 23.10.2013 у справі № 805/12204/13-а. Реєстраційний номер 
судового рішення в ЄДРСР – 34375026. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34375026. 

9. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами: постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 
№ 550. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-п#Text 

10. Фінансове право: підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка. 
Харків: Право, 2013. 400 с. 

11. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII (із змінами та 
допов.) URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 
 
УДК 343.98:347.235 

Савчак Вікторія Владиславівна 
 

кандидат юридичних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник лабораторії 

інженерно-технічних видів досліджень 
 



Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 
Міністерства юстиції України 

 
МЕЖІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ 

В КОНТЕКСТІ НОВИХ ЗМІН 
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ГРАНИЦЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Втілення в життя процесу децентралізації, поєднаного зі зміною меж районів та утворенням об’єднаних територіальних 

громад, а також розширенням компетенції таких територіальних громад щодо розпорядження землями, спричинило у судових 
експертів появу нових тем для роздумів. 

До сьогодні адміністративно-територіальною одиницею прийнято вважати: область, район, місто, район у місті, селище, 
село (передусім так врегульовано нормативно). 

Актуальні зміни, внесені до Земельного кодексу України, передбачають, що землями комунальної власності територіальних 
громад, окрім іншого, тепер вважаються також всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у 
межах таких територіальних громад (а не як раніше – виключно в межах населених пунктів). 

Намагаємося знайти відповіді на питання де закінчується компетенція одних «за межами населених пунктів» і починається 
компетенція інших «за межами…»? Адже до Державного земельного кадастру в цьому контексті об’єктивно вносяться лише 
відомості про адміністративно-територіальні одиниці. 

Ключові слова: адміністративно-територіальна одиниця; межі адміністративно-територіальних одиниць; межі 
територіальних громад; землі державної власності; землі комунальної власності. 

 
The implementation of the decentralization process, combined with the change of district boundaries and the formation of united 

territorial communities, and the expansion of the competence of such territorial communities for land management, has led forensic 
experts to think about new topics. 

For today, the administrative-territorial units are: region, district, city, district in the city, settlement, village (the laws say). 
The current amendments to the Land Code of Ukraine say that territorial communities now include all state-owned lands located 

outside settlements borders within such territorial communities (time before it was exclusively within settlements). 
We are trying to find an answer to the question where the competence of some territorial communities "outside the settlements" ends 

and the competence of others "outside…" begins? After all, only information about administrative-territorial units is objectively entered 
into the State Land Cadastre. 

Key words: administrative-territorial unit; boundaries of administrative-territorial units; boundaries of territorial communities; state-
owned lands; communal land. 

 
Воплощение в жизнь процесса децентрализации, связанного с изменением границ районов и образованием 

объединенных территориальных общин, а также расширением компетенции таких территориальных общин по 
распоряжению землями, повлекло за собой появление новых тем для размышлений у судебных экспертов. 

До сегодняшнего дня административно-территориальной единицей принято считать: область, район, город, 
район в городе, поселок, село (прежде всего так урегулировано нормативно). 

Актуальные изменения, внесенные в Земельный кодекс Украины, предусматривают, что землями 
коммунальной собственности территориальных общин, кроме прочего, теперь считаются все земли 
государственной собственности, расположенные за пределами населенных пунктов в пределах таких 
территориальных общин (а не как раньше – исключительно в пределах населенных пунктов). 

Пытаемся найти ответы на вопросы, где заканчивается компетенция одних «за пределами населенных пунктов» 
и начинается компетенция других «за пределами…»? Ведь в Государственный земельный кадастр в этом контексте 
объективно вносятся только сведения об административно-территориальных единицах. 

Ключевые слова: административно-териториальная единица; границы административно-териториальной 
единицы; границы территориальных общин; земли государственной собственности; земли коммунальной 
собственности. 

 
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [1], територіальна 

громада – це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що 

мають єдиний адміністративний центр. 

Територія територіальної громади названим Законом визначається як нерозривна територія, в межах якої 

територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до 

Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. 



Згідно зі ст. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», територіальна громада села, селища, 

міста є первинним суб’єктом місцевого самоврядування. При цьому, територіальні громади в порядку, 

встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, 

утворювати єдині органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського голову. 

Згідно з положеннями ст. 83 Земельного кодексу України (далі по тексту – ЗК України) [2], землі, які належать 

на праві власності територіальним громадам є комунальною власністю. У комунальній власності перебувають: 

а) усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності; б) земельні 

ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно 

від місця їх розташування; в) землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли у 

комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону. 

Відповідно до п. 24 Розділу X «Перехідні положення» ЗК України, який набув чинності 27.05.2021, землями 

комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами 

населених пунктів у межах таких територіальних громад, за певними винятками (землі оборони, зони відчуження 

та зони безумовного (обов’язкового) відселення тощо). 

Земельні ділянки, що вважаються комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст відповідно 

до п. 24 Розділу X «Перехідні положення» ЗК України, і право державної власності на які зареєстроване у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, переходять у комунальну власність з моменту державної 

реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки. Інші земельні ділянки та землі, не сформовані у 

земельні ділянки, переходять у комунальну власність з дня набрання чинності цим пунктом. 

У свою чергу, відповідно до ст. 84 ЗК України, у державній власності перебувають усі землі України, крім 

земель комунальної та приватної власності. 

На прикладі колишнього Поліського району Київської області пропонуємо розглянути алгоритм 

формування по суті нового виду адміністративно-територіальних одиниць, який не отримав належної 

уваги, при цьому суттєво впливає на порядок користування землями в Україні. 

Відповідно до Додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 715-р «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» [3], в 

складі Київської області утворено Поліську територіальну громаду з адміністративним центром в смт. Красятичі, 

до якої увійшло 14 територіальних громад. 

У зв’язку з прийняттям Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 

17.07.2020 № 807-IX [4], у Київській області утворено Вишгородський район (з адміністративним центром у місті 

Вишгород) у складі територій об’єднаних територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, в 

т. ч. Поліської селищної. 

При цьому, названою ж Постановою Верховної Ради України Поліський район Київської області 

ліквідовано. 

Керуючись ст. 133 Конституції України [5], що аналогічним чином відтворено у ст. 6 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», систему адміністративно-територіального устрою України складають: 

Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. 

Стаття 173 ЗК України врегульовує, що під межею району, села, селища, міста, району у місті слід 

розуміти умовну лінію на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті 

від інших територій. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. 



Разом з тим, Поліська територіальна громада є об’єднаною територіальною громадою, яка, враховуючи 

положення ст. 133 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 173 

ЗК України, до числа одиниць адміністративно-територіального устрою України не належить. 

Згідно з п. 2, п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [6], одними із 

основних умов добровільного об’єднання територіальних громад є те, що територія об’єднаної територіальної 

громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах 

юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися, а також що об’єднання територіальних громад 

здійснюється відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, 

області. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», перспективний 

план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області розробляється Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування 

спроможних територіальних громад і охоплює всю територію Автономної Республіки Крим, області. Методика 

формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-

територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, та затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області затверджується 

Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної 

державної адміністрації. 

Зокрема, у ст. 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» зазначено, що 

перспективні плани затверджені Розпорядженнями Кабінету Міністрів України за переліком (прийняті у квітні-

травні 2020 р.). 

Аналізуючи приведені положення нормативних актів, цілком об’єктивно стверджувати, що об’єднані 

територіальні громади не належать до адміністративно-територіальних одиниць.  

При цьому, як врегульовують положення ст. 83, п. 24 Розділу X «Перехідні положення» ЗК України, 

компетенція об’єднаних територіальних громад поширюється як в межах населених пунктів, так і за межами 

населених пунктів. 

Це означає, що межі об’єднаних територіальних громад не встановлюються документаціям із землеустрою, а 

також не є об’єктами Державного земельного кадастру. Фактично йдеться про межі сільських/селищних/міських 

рад. 

Раніше, керуючись Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 

Української РСР, затвердженим Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12.03.1981 № 1654-X [7], 

було врегульовано, що адміністративно-територіальними одиницями Української РСР серед іншого вважалися 

також сільради. І хоч на сьогодні назване Положення ще є чинним, – з моменту набуття чинності Конституцією 

України, воно суперечить останній. 

В силу актуального правового регулювання, відомості про межі сільських рад втратили своє колишнє значення, 

та не були об’єктами робіт із землеустрою щонайменше останні два десятиліття. 

На сьогодні, як зазначено вище, об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до перспективних 

планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, які затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 



Зокрема, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 600-р від 20.05.2020 «Про затвердження 

перспективного плану формування територій громад Київської області», затверджено однойменний перспективний 

план формування території громад Київської області. 

Базою для визначення меж територій об’єднати територіальних громад є документи та матеріали, що не 

належать до документацій із землеустрою чи їх складових частин. Так, головним інформаційним порталом 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади (децентралізації), що триває в Україні з 

2014 року є «Децентралізація» або ж https://decentralization.gov.ua. Цей портал містить інформацію про карту 

кожної територіальної громади. 

Окрім того, портал «Децентралізація» також містить загальнодоступну інформацію про «межі одиниць АТУ». 

Зокрема, на ресурсі доступні для вільного завантаження полігональні шари геопросторових даних меж областей, 

районів та територіальних громад. На ресурсі зазначено, що шари геопросторових даних, які розміщені на цій 

сторінці показують орієнтовне місце розташування меж нових районів і територіальних громад, які можуть 

слугувати для їх встановлення шляхом, що визначений чинним законодавством. 

Опрацювання даної інформації за допомогою програмного забезпечення Digitals надало можливість 

визначити – координати, що містяться на ресурсі, виконані в географічній сферичній системі 

координат (широта / довгота). 

Сферична система координат (широта / довгота) вирізняється тим, що початок координат у такій системі 

знаходиться в центрі сфери. Така географічна система координат перераховується у плоску систему для 

зазначеного еліпсоїда. Власне програмне забезпечення Digitals забезпечене інструментом перерахунку сферичної 

системи координат у плоску.  

На ресурсі Публічної кадастрової карти України, яка згідно з положеннями ч. 2 ст. 38 Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» [8], є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, 

відомості про межі територіальних громад, і зокрема Поліської територіальної громади, що ідентичні відомостям 

на ресурсі «Децентралізація», також присутні. При цьому, в інформації про шар «Межі територіальних громад» 

зазначено, що це шар, що містить дані про межі територіальних громад. Шар створено в рамках інформаційної 

взаємодії з Міністерством розвитку громад та територій України. Шар не містить офіційних відомостей 

Державного земельного кадастру та носить інформативний характер. 

Отже, в першому випадку (ресурс «Децентралізація») зазначено, що йдеться про орієнтовне місце 

розташування меж територіальних громад, в другому (ресурс «Публічна кадастрова карта») – що така інформація 

носить інформативний характер. 

В той же час, наявна інформація є єдиним можливим джерелом відомостей про межі утворених об’єднаних 

територіальних громад та їх компетенцію як органів місцевого самоврядування щодо розпорядження землями 

комунальної власності. 
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В тезисах освещаются проблемные вопросы методики обобщения, систематизации та формирования терминов и их 

определений у сферы теории судебной экспертизы, определения их места и роли в развитии коммуникационно-
информационной деятельности во время назначения, проведения, оценки и использования результатов судебных экспертиз. 
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Стрімке зростання ролі спеціальних знань у правозастосовних процесах, безперервне збільшення обсягу та 

ускладнення змісту наукової інформації, необхідність її однозначної інтерпретації, стандартизації термінології 

судової експертизи обумовлює потребу у нових довідникових виданнях. 

У судовій експертизі термін може позначати не одне, а низку понять, мати декілька значень. Кожен експерт 

вкладає різний зміст у поняття, яким оперує, тим самим створює проблему непорозуміння або вільно використовує 

інноваційні технології експертної термінології, що можуть негативно вплинути на його діяльність. 

Особливо актуальним є укладання термінологічних словників, що містять наукову лексику, вживану для 

позначення понять у сфері теорії судової експертизи, судово-експертної діяльності, сучасного правозастосовного 

процесу на основі наукової, законодавчої, стандартизованої термінології. 

Термінами оперують різні науки в тому числі й юридичні, як галузеві, так і спеціально-прикладні. «Визначення 

термінів це не якась казуїстика, а навпаки, надзвичайно важлива наукова практична справа, якщо згадати, що за 

всім цим стоять живі люди, їх діяльність, а іноді й життя [1, с. 289]. 

На сьогодні у сфери судово-експертній термінологічній лексикографії спостерігається значне піднесення. 

Однак ця сфера в теорії судової експертизи має ще небагатий досвід лексикографії. 



Вчені криміналісти, які опікуються цією проблемою намагаються теоретично досліджувати термінологію в 

окремому розділі теорії судової експертизи. Так, Т. В. Аверьянова у запропонованій системі теорії судової 

експертизи, виділяє окреме структурне вчення, змістом якого є засоби і форми комунікативної діяльності під час 

призначення, проведення і оцінки судових експертиз. Ключовим елементом цього вчення, як вважає автор, є «мова 

експерта, система експертних понять і термінів, що їх визначають, проблеми формалізації експертної мови і 

комп’ютеризації на цій основі судових експертиз» [2, с. 103]. 

Мову криміналістики і судової експертизи досліджували В. М. Атаманчук, В. П. Бахін, М. О. Богославська, 

А. В. Іщенко, Є. В. Ковкіна, Н. І. Клименко, Ю. О. Мазниченко, В. Я. Радецька, М. В. Салтевський, 

М. І. Скригонюк, В. Ю. Шепітько, В. В. Юсупов та інші. В основі їх досліджень покладено тенденції розвитку 

мови криміналістики, які у свій час визначив Р. С. Бєлкін [3, с. 339-346]. Вбачається, що з метою більш 

ефективного розвитку мови судової експертизи, іі необхідно розвівати під контролем мовознавців. В цьому сенсі 

доречно навести думку Готфрида Вільгельма Лейбница «Математики оперують цифрами, а юристи поняттями. У 

суспільстві дефініції завжди розроблені настільки, наскільки високоякісною є правова культура 

законодавця» [4, с. 92-93]. Це стосується, перш за все уніфікації термінології, систематизації понять і визначень 

мови судового експерта шляхом створення тезаурусів. 

Про важливість унормування термінології теорії судової експертизи, свідчать також дослідження вчених у 

галузі генетики людини. Вченими доведено, що ДНК людини сприймає мову і іі сенс, тому генетичному апарату 

зовсім небайдуже, що ми говоримо і думаємо. Слова можуть бути представлені у вигляді електромагнітних 

коливань, які прямо впливають на властивості і структуру молекули  ДНК. Якщо мова насичена негативним 

словотворенням,  структура ДНК починає видозмінюватися і як наслідок  утруднює вирішення пізнавальних 

завдань під час дослідження експертом об’єктів, явищ і процесів. 

Наприкінці ХХ ст. спостерігалося прискорення процесів унормування термінів, що відображають основні 

поняття теорії судової експертизи, шляхом утвердження їхніх значень у нормативно-правових документах. Проте, 

унормування термінології відбувається не лише завдяки фіксуванню термінів, понять та їх визначень у 

законодавчих чи нормативних актах. Укладання термінологічних словників, тобто термінографічна діяльність, –

 один із основних засобів нормалізації професійної мови, коли впорядковується, критично та детально 

аналізується, чіткіше окреслюється поняттєва система теорії судової експертизи. 

Розробка термінологічних словників є досить складним, трудомістким процесом, який передбачає 

використання певної методики систематизації спеціальної лексики, зокрема: 

– відбір термінів до словника здійснюється з урахуванням частоти їхнього вживання в наукових працях; 

– склад словника має формуватися відповідно до потреб експертної, слідчої і судової практики; 

– порядок розміщення термінів повинен відповідати зручному і швидкому їх знаходженню; 

– спосіб опису експертної термінології повинен відповідати типу словника; 

– термінологічний апарат судової експертизи повинен відображати інноваційні процеси розвитку теорії і 

практики судової експертизи; 

– терміни мають розкривати суть поняття та відповідати нормам і правилам сучасної літературної української 

мови. 

Призначення термінологічного словника – відображати термінологічний апарат теорії і практики судової 

експертизи та забезпечувати наукову, навчальну, методичну, інформаційну діяльність у сфері експертного 

забезпечення правосуддя. Тож рекомендуємо, поняття «термінологічний словник» – теорії судової експертизи 

вживати у значенні одного із різновидів лінгвістичного словника, у якому зібрано та систематизовано терміни й 

визначення теорії судової експертизи. 



Попри вагомий доробок у сфері експертної термінології, наявність важливих праць зі спеціальної термінології, 

що вийшли в Украйні за останнє десятиліття, проблеми розвитку сучасної експертної термінології є надзвичайно 

актуальним [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Цей перспективний напрямок розвитку експертної термінології неодноразово 

ставав об’єктом обговорення на наукових зібраннях різного рівня [13; 14]. 

Висвітлюючи досвід термінологічної роботи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України, слід зауважити, що термінологічний словник «Теорія судової експертизи» 

підготовлено в межах науково-дослідній роботи «Розробка енциклопедичного словника з теорії судової 

експертизи». 

Фахівцями інституту було розроблено концепцію словника, визначено його структуру. 

Слід зауважити, що мета створення словника полягала у тому, щоб виявити, узагальнити й систематизувати 

наукове, нормативно-правове трактування основних термінів і дефініцій понятійно-термінологічного апарату 

теорії судової експертизи. Основне його призначення – впорядкувати існуючу, розробити нову термінологію у 

сфері теорії судової експертизи, в контексті окресленого напряму: формування, зберігання, оброблення та 

використання експертної термінології під час призначення, проведення і оцінки результатів судово-експертній 

діяльності у правоохоронній діяльності. 

Варто відзначити наукову новизну видання термінологічного словника «Теорія судової експертизи»: 

– уперше зібрано не лише наукову, а й законодавчу, стандартизовану термінологію у сфері теорії судової 

експертизи; 

– упорядковано та систематизовано існуючу термінологію в контексті окремого напряму – теорія і практика 

судової експертизи; 

– створено найповніший за кількістю і змістом термінів словник теорії судової експертизи. 

Авторами-укладачами зазначеного словника було проаналізовано матеріали, які стали джерельною базою 

видання: 

– наукові, методичні видання у галузі теорії і практики судової експертизи; 

– законодавчі акти України, що регулюють відносини у сфері судово-експертної діяльності; 

– державні стандарти з окремих видів судово-експертної діяльності та суміжних галузей; 

– міжнародні стандарти з системи управління якістю, науково-технічної інформації, професійного розвитку 

працівників. 

У результаті ґрунтовного наукового аналізу сучасної термінологічної лексики у сфері теорії судової експертизи 

до словника було відібрано понад 650 термінів, які подано з примітками та посиланням на джерела. 

Терміносистеми даного видання містять значну кількість нових термінів, пов’язаних із прийняттям низки законів 

України, національних та міжнародних стандартів, які регламентують судову експертизу, науково-технічну 

інформацію зі суміжних галузей знань упродовж 1991-2021 р. р. 

Необхідність такого видання зумовлена, зокрема, сучасними потребами експертної, слідчої і судової практики, 

підготовки фахівців у сфері судово-експертної, соціальної, комунікаційно-інформаційної діяльності, відповідно до 

трансформації вітчизняної правової системи. 

Таким чином, кожна наукова дисципліна, у тому числі і теорія судової експертизи, вимагає створення чітко 

сформованої системи понять та відповідних термінів. Здійснення систематичної роботи з укладання словників 

сучасної української термінології, уживаних у сфері теорії судової експертизи на базі наукової, законодавчої та 

стандартизованої термінології, сприятиме подальшому розробленню теоретичних положень низки наукових 

дисциплін документально-комунікаційного циклу. 



Саме словник з теорії судової експертизи як етапне явище, може стати базою подальших досліджень у 

термінологічній царині з різних класів, родів і видів судових експертиз. 
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Для захисту територіальної цілісності, протидії незаконним, озброєним терористичним і злочинним 

організаціям 13.04.2014 Президент України запровадив антитерористичну операції (АТО), до якої було залучено 

особовий склад Збройних Сил України під керівництвом Служби безпеки України. 

При цьому військовослужбовці Збройних Сил України, Міністерства оборони України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, військова контррозвідка Служби 

безпеки України та Служба безпеки України одночасно виконували завдання у сфері оборони держави і захисту 

території України від збройної гібридної агресії, організованої Російською Федерацією, а також виконували 

функції щодо забезпечення охорони стратегічних об’єктів; здійснення патрулювання і проведення військових 

рейдів, обшуків приміщень, оглядів транспортних засобів і особистий огляд громадян з метою виявлення 

злочинців (бойовиків), попереджали та розкривали злочини, що вчинялися проти військовослужбовців [1, с. 219-

225]. 

Антитерористичним центром при Службі безпеки України та Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил 

України (ООС) у сучасних умовах, проводились і проводяться бойові дії на лінії розмежування тимчасово 

окуповані території у Донецький та Луганський областях України.  

У вчиненні збройної агресії проти України беруть участь як члени терористичних та злочинних організацій, так 

і військовослужбовці РФ, які використовують сучасне озброєння: стрілецьку зброю, гранатомети і міни «ПМН-2», 

танки «Т-90А», самохідні артилерійські установки «Град», «Смерч», зенітні – ракетні комплекси «Бук», безпілотні 

літальні апарати «Граната-4», «zala 421-04 М» тощо. 

У період проведення бойових дій станом на 01.09.2021 загинуло понад 3375 громадян України, 

військовослужбовців було вбито 3037 осіб, серед яких (8 жінок): за 2014 р. ‒ 1416, 2015 р. ‒ 799, 2016 р. ‒ 245, 

2017 р. ‒ 224, 2018 р. ‒ 125, 2019 р. ‒ 126, 2020 р. – 55, 2021 р. ‒ 45, осіб, які пропали безвісти 87, страчених 

упродовж 2014-2021 рр. військовополонених українців, місцеперебування тіл яких на тимчасово окупованій 

території Донецької та Луганської областей не відоме – 134, з них ідентифіковано лише 13, за цей же час було 

поранено 11687 військовослужбовців: за 2014 р. ‒ 3752, 2015 р. ‒ 3402, 2016 р. ‒ 1340, 2017 р. ‒ 1354, 2018 р. ‒ 830, 

2019 р. ‒ 567, 2020 р. – 380, 2021 р. – 54, кількість безповоротних втрат становить понад 1046 осіб, серед яких 

самогубство становить 455 випадків. Кількість санітарних небойових втрат військовослужбовців, від яких 

поранено або заподіяно тілесні ушкодження військовослужбовцям збройних формувань України внаслідок 

вчинення відносно них відповідних кримінальних правопорушень іншими військовослужбовцями, а також 

громадянами України, складає 2004 осіб. 

Також зростає кількість не бойових втрат військовослужбовців при несенні караульної служби, патрулюванні 

території, вчинених на побутовому підґрунті, дії, пов’язані з прихованням трупу, імітації смерті, отриманої нібито 

у ході бойових подій, маскування під самогубство, яких понад 1046 осіб. 

При цьому, незважаючи на значну кількість вбитих військовослужбовців впродовж 2014-2021 рр. (небойових 

втрат) на території Донецької та Луганської областей ‒ 1046, за вчинення цих злочинів засуджено лише 195 осіб, з 

них до покарання у виді позбавлення волі 178 осіб. 

Щодо бойових втрат, найбільше умисних вбивств військовослужбовців вчинено в період 2014-2015 рр. 

внаслідок збройної агресії, збройного конфлікту, у місцях ведення бойових дій на території Донецької області: в 

містах Волноваха (22.05.2014 – напад на блокпост 17 військовослужбовців загинуло, 32 зазнали поранень), 

м. Іловайськ (18 – 29.08.2014 ‒ 366 військовослужбовців загинули, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 

128 опинилися в полоні), м. Дебальцево (21.01.2015 – 18.02.2015 ‒ 159 загиблих військовослужбовців, 118 

полонених, 36 зниклих безвісти), м. Донецьк (15.01.2015 – термінал Донецького аеропорту – 51 

військовослужбовець загинув), м. Красний Лиман (19.06.2014 – загинуло 16 військовослужбовців), 



селі Широкине (вересень 2014 – квітень 2021 р. – загинуло не менше 58 військовослужбовців), Луганської області: 

м. Луганськ (14.06.2014 під час заходу на посадку в аеропорт терористичними угрупуваннями збито військово-

транспортний літак ІЛ-76МД, внаслідок чого загинуло 40 військовослужбовців аеромобільних військ та 9 членів 

екіпажу), с. Зеленопілля Свердловського району Луганської області (11.07.2014 вперше з території Російської 

Федерації заподіяно вогневе ураження по одному з підрозділів Збройних Сил України із застосуванням реактивних 

систем залпового вогню, внаслідок чого загинуло 24 та поранено 76 військовослужбовців) та інших, за цих 

обставин вбито понад 740 (всього 3027), поранено – не менше 537 (всього 11 687) військовослужбовців [2, с. 209-

215]. 

Під час досудового розслідування вказаної категорії умисних вбивств встановлено, що такі вбивства 

вчиняються під час обстрілів, а деякі ретельно плануються, а для їх виконання складаються плани, залучаються 

особи, які пройшли спеціальну підготовку, що робить його розслідування ще більш складним. Так за період з 

01.04.2014 по 01.09.2021 на території України зареєстровано 29 505 кримінальних правопорушень, пов’язаних зі 

збройною агресією РФ та вчинених в умовах збройного конфлікту (ст. ст. 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 

258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 260, 332-1, 436, 437, 438, 447), з яких найбільша кількість за фактами: 

вчинення терористичних актів – 13947 (або майже 48 % від загальної кількості злочинів вказаної категорії); участі 

у не передбачених законом збройних формуваннях – 5543 (19 %); участі у терористичних організаціях –

 3446 (12 %); посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – 1943 (6 %); державна зрада –

 1441 (5 %); порушення законів та звичаїв війни – 553 (майже 2 %). За результатами розслідування станом на 

30.04.2021 було притягнуто до кримінальної відповідальності 112 осіб, у тому числі 70 громадян РФ, серед яких 

23 високопосадовців. Вказаних осіб оголошено в розшук. За вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в 

тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ. Не дивлячись на те, що кількість 

кримінальних проваджень зростає і становить 2191 провадження, із них 455 фактів становлять – самогубства [3, 

с. 1454-1459]. 

На основі дослідження проблем досудового розслідування умисних вбивств, учинених відносно 

військовослужбовців під час проведення бойових дій, сформульовано наукові положення та одержані результати, 

що у сукупності спрямовані на вирішення важливого наукового завдання в галузі кримінального процесу, 

криміналістики, судової експертизи й містять практичні рекомендації щодо проведення невідкладних 

слідчих (розшукових) заходів та НС(Р)Д в зоні проведення бойових дій на лінії розмежування в (Луганській та 

Донецькій) областях. Нами запропоновані наступні пропозиції: 

1. Виокремлення спеціального суб’єкта, вчинення вбивств військовими іноземних держав, які мають професійні 

навички ведення бойових дій (снайпери, найманці інших держав) тощо. 

2. Початковий етап розслідування умисних вбивств військовослужбовців, в частині огляду місця вбивств (у 

місці знаходження трупів) та особливості його проведення із залучення до огляду спеціаліста-ентомолога для 

встановлення часу та місця вчинення вбивства військовослужбовців [1, с. 219-225; 4, с. 78-80]. 

3. Запропоновано шляхи використання під час досудового розслідування спеціалістів – криміналістів та 

проведення комплексних експертиз (медико-криміналістичних, медико-ентомологічних, психолого-психіатричних, 

криміналістичних, військово-тактичних, вибухо-технічних, балістико-трасологічних), експертних досліджень 

трупів та порядок їх ексгумації, сформульовані пропозиції щодо їх законодавчої регламентації [5, с. 176-

80; 6, с. 75-75]. 

4. Необхідність розробки оптимального комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) 

дій, спрямованих на вирішення завдань початкового етапу розслідування умисних вбивств військовослужбовців, а 

також унеможливлення повторення раніше допущених слідчими помилок при розслідуванні, що стало наслідком 



визнання зібраних доказів недопустимими. 

5. Запропоновано необхідність формування інформаційної системи зі зберіганням матеріалів ДНК близьких 

родичів без вісті зниклих військовослужбовців та страчених представниками терористичних угрупувань 

військовополонених для їх майбутньої можливої ідентифікації. Пропозиції загальної зміни процесу оформлення 

матеріалів усіх без вісті зниклих осіб та страчених військовополонених з обов’язковим зберіганням зразків ДНК у 

цих справах, що потребує окремої регламентації у наказах МВС. 

6. Визначення, відповідно до типових ситуацій, основних тактичних завдань (напрямків) розслідування 

умисних вбивств і тактичних операцій як засобів їхнього вирішення, обґрунтування необхідності проведення, 

визначення й розкриття змісту таких тактичних операцій під час розслідування умисних вбивств як «особа 

убитого», «свідки», «особа убивці», «затримання вбивці», «співучасники», «зброя» тощо [2, с. 209-215]. 

7. Найбільш ефективні форми використання допомоги фахівців (криміналістів, судових медиків, психологів, 

психіатрів, військово-інженерних підрозділів) щодо застосування спеціальних знань під час розслідування 

умисних вбивств в кримінальних провадженнях про умисні вбивства військовослужбовців та проведення 

комплексних експертиз (медико-криміналістичних, психолого-психіатричних, криміналістичних, військово-

тактичних, вибухо-технічних, фоноскопічних, фототехнічних, балістичних тощо), сформульовані пропозиції щодо 

їх законодавчої регламентації. 

8. Доведено можливість призначення експертизи для встановлення часу настання смерті військовослужбовця за 

допомогою фахівця біолога, ґрунтознавця та ентомолога. 
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Розглядаються питання виявлення, вилучення, упакування слідів одорологічного походження під час проведення огляду 

місця події, а також використання результатів одорологічної експертизи у кримінальному провадженні. Акцентовано увагу на 
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of the results of odorological examination in criminal proceedings are considered. Emphasis is placed on the problems of implementing 
the achievements of forensic odorology in forensic practice. 
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проведении осмотра места происшествия, а также использование результатов одорологической экспертизы в уголовном 
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Останнім часом в Україні помітно зросла зацікавленість слідчих, суддів та інших суб’єктів кримінального 

провадження можливостями лабораторного дослідження слідів і зразків запаху людини та специфікою проведення 

одорологічної експертизи, висновок якої використовується як джерело доказів під час розслідування кримінальних 

правопорушень [1]. У науковій літературі вчені-криміналісти визначають одорологію як галузь криміналістичної 

техніки, що вивчає природу і механізм утворення запахових слідів, засоби та методи їх збирання і використання 

під час розслідування кримінальних правопорушень [2, с. 304]. Зустрічається й твердження про те, що термін 

«одорологія» не зовсім коректний, оскільки стосується слідів запаху людини як матеріальних об’єктів, а 

доцільними вважається використання терміну «ольфакторика» як властивість людини чи тварини сприймати 

запахи [3, c. 354-355]. 

Особливої актуальності, у зв’язку із цим, набуває питання криміналістичного забезпечення виявлення, 

вилучення, транспортування та зберігання, подальшого спеціального (експертного) дослідження матеріальних 

об’єктів, які є носіями слідів одорологічного походження під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, 

зокрема й огляду місця події (далі – ОМП). 

Основними проблемами щодо формуються на науково-методичному, технічному й кваліфікаційно-освітньому 

рівнях та негативно впливають на використання зазначеного напряму використання спеціальних криміналістичних 

знань у кримінальному провадженні, на наш погляд, є: 

– обмежена популяризація судово-одорологічних досліджень у професійному середовищі фахівців-практиків, у 

тому числі з використанням Інтернет-ресурсів; 



– відсутність сучасних та якісних методичних та наукових розробок, щодо роботи із слідами-носіями запаху у 

формі алгоритмізованого порядку дій відповідних спеціалістів, які приймають участь в ОМП; 

– недостатній рівень поінформованості представників органів досудового розслідування у можливостях судово-

експертного дослідження і використання у процесі доказування слідів запаху, а також відповідних узагальнень 

судово-слідчої практики за цим напрямом; 

– посередня обізнаність спеціалістів, які відповідно до своїх повноважень та професійних обов’язків працюють 

на місці події, щодо процедури якісного виявлення, фіксації, вилучення, зберігання та транспортування слідів 

запаху; 

– недостатнє технічне забезпечення фахівців-практиків засобами для роботи із слідами одорологічного 

походження, у тому числі одорологічними валізами. 

Водночас, у Вінницької одорологічної лабораторії є приклади успішного використання можливостей 

одорологічних досліджень під час розслідування кримінальних правопорушень [6], а у судовій практиці 

зустрічаються випадки прийняття як обвинувального доказу висновку судово-одорологічної експертизи [7]. 

Разом з цим, нині відомчими інструкціями, передбачено що до складу слідчо-оперативної групи (далі – СОГ), 

яка безпосередньо прибуває на місце події для оперативного реагування на факти кримінальних правопорушень, 

входить окрім слідчого та працівника оперативного підрозділу, спеціаліст-криміналіст (інспектор-криміналіст, 

технік-криміналіст), а також (за необхідності) кінолог зі службовим собакою [5]. 

Окрім забезпечення виконання загальних завдань СОГ, пріоритетними напрямами роботи кінолога на місці 

події є вжиття заходів для розшуку та затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, шляхом 

застосування службового собаки по слідах запаху, речах і предметах, залишених на місці події, а також з метою 

пошуку слідів і предметів, які мають значення для розкриття і розслідування кримінального правопорушення, а 

також інформування слідчого (керівника СОГ) про можливе походження запахоносіїв (слідів, предметів), 

виявлених на місці події, та їх використання для розкриття та розслідування кримінального правопорушення. 

Водночас, слід мати на увазі, що безпосередньо фіксує, вилучає та упаковує матеріальні об’єкти із запаховими 

слідами на місці події все ж таки спеціаліст-криміналіст (інспектор-криміналіст). 

Носіями слідів запаху, які можуть бути виявлені та відповідно вилучені під час проведення огляду місця події є: 

по-перше, об’єкти біологічного походження, зокрема ті які пов’язані із фізіологічними ідентифікаційними 

особливостями людини  (наприклад, волосся, кров, потожирові речовини тощо); по-друге, матеріальні об’єкти, які 

перебували у  довготривалому контакті з людиною, це як правило особисті речі (наприклад, одяг, взуття тощо); по-

третє, матеріальні об’єкти, які перебували у нетривалому (тимчасовому) контакті з тілом людини, це як правило 

знаряддя, засоби, предмет вчинення кримінального правопорушення, або об’єкти, з якими контактувала людина 

до, під час чи після вчинення кримінального правопорушення. 

При цьому, такі об’єкти можуть фізично стосуватись не лише потенційного підозрюваного, а й інших учасників 

кримінального провадження як потерпілий чи свідок. Практиці також відомі випадки, коли на місці події 

вилучались й направлялись на експертне дослідження сліди біологічного та трасологічного походження, які, як у 

подальшому з’ясовувалось, належали окремим поліцейським, подекуди й представникам слідчо-оперативної 

групи, та були ними утворені й самими вилучені в наслідок недотримання криміналістичних правил проведення 

огляду місця події та забезпечення його охорони до приїзду СОГ. 

Виконання завдань щодо фіксації, вилучення, упакування та подальшого транспортування і зберігання слідів 

одорологічного походження спеціалістом-криміналістом неможливе без застосування спеціальних засобів 

криміналістичної техніки. Зокрема, мова йдеться про використання під час проведення огляду місця події так 

званої «одорологічної валізи». 



Наприклад, вітчизняною компанією «Експерт» розроблений новий спосіб зберігання і транспортування 

відібраного запахового сліду. Замість використання громіздкої і незручної скляної тари, запропоновано 

використовувати стерильні пакети, виготовлені з крафтового металізованого паперу з нейтральними запаховими 

властивостями. При цьому, пакет містить фольговий конверт, в якому знаходиться стерильна фланелева серветка, 

для відбору одорологічної проби, а для зручного документування обставин вилучення запахового сліду, на пакет 

нанесені спеціальні наліпки для внесення інформації, сама ж надійність зберігання доказів забезпечується 

спеціальними пронумерованими пломбами червоного та синього кольору для захисту від несанкціонованого 

відкриття пакету. Зазначений виробник пропонує наступний склад набору: 1. Одорологічні пакети 220 х 250 (мм) –

 25 шт. 2. Одноразові рукавички нітрилові – 10 пар. 3. Вода дистильована, 100 мл – 1 шт. 4. Дезінфікуючий розчин, 

100 мл – 1 шт. 5. Пінцет металевий – 1 шт. 6. Скальпель – 1 шт. 7. Ножиці – 1 шт. 8. Скотч на міні-диспенсері –

 1 шт. 9. Фольга, рулон – 1 шт. 10. Блокнот для записів на спіралі – 1 шт. 11. Кулькова ручка – 1 шт. 12. Олівець –

 1 шт. Зазначене приладдя упаковується у переносний полімерний кейс 400 х 300 х 150 (мм) – 1 шт. [4]. 

Важливо зазначити й те, що у подальшому якісно вилучені під час огляду місця події сліди запаху обов’язково 

стають об’єктом одорологічної експертизи, на вирішення якої слідчим можуть бути винесені наступні питання, як: 

1. Чи походять запахові сліди, наявні на наданих предметах (фрагментах одного предмету), від особи, що 

перевіряється? 2. Чи наявні на наданих предметах (або у вилучених пробах) запахові сліди людини? 3. Чи залишені 

вони однією або декількома особами, що перевіряються? 4. Особою якої статі залишені дані запахові сліди? 5. Чи 

наявні запахові сліди даної особи у вилучених слідах крові, на волоссі? 

Адже дійсно, як рекомендують фахівці-практики, судова експертиза або оперативне дослідження слідів запаху 

людини, що вилучаються під час слідчих дій і оперативно-пошукових заходів, проводяться для вирішення 

широкого діапазону задач, навіть вирішуючи питання криміналістичної тактики, наприклад, перевірка розшукової 

або слідчої версії стосовно конкретних осіб і їхніх дій, обставин і окремих епізодів події [1]. Зазначимо, що 

одорологічні дослідження як вид експертної спеціальності належить до виду біологічних експертиз. 

Незважаючи, на подекуди скептичне ставлення окремих представників практичних підрозділів до ефективності 

та результативності використання слідів одорологічного походження під час розслідування, вважаємо, що 

зазначений напрям техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування дозволяє вирішувати 

завдання й тактичного характеру під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій та формувати якісну 

доказову базу під час розслідування кримінальних правопорушень. 
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CHARACTERISTICS OF CRIMINALISTICS CLASSIFICATION AND THE PLACE IN IT OF BALLISTIC 

RESEARCH 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИЦИКАЦИИ И МЕСТА В НЕЙ 
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В тезі розглядаються питання щодо сутності криміналістичного класифікування, формулювання завдання 

неідентифікаційного дослідження. Визначення поняття криміналістичного класифікування, як спеціальний криміналістичний 
метод пізнання, який є головним (утворюючим, збірним) у встановленні існуючих закономірностей і зв'язків при розподілі та 
впорядкуванні криміналістично значущих об'єктів, явищ, понять та відомостей (інформації, знань) у відповідних 
криміналістичних системах. Головною відмінністю класифікаційного дослідження, є те, що його кінцева мета полягає у 
створенні відповідної криміналістичної класифікаційної системи. Описані поняття, мають важливі значення під час виконання 
експертиз, та відповідно до існуючого криміналістичного досвіду, найчастіше (закономірно) використовуються в розкритті та 
розслідуванні злочинів. 

Ключові слова: криміналістичне класифікування, об'єкти порівняння, неідентифікаційні дослідження, криміналістична 
діагностика та криміналістична ідентифікація. 

 
The thesis deals with the essence of forensic classification, the formulation of the task of non-identification research. Defining the 

concept of forensic classification as a special forensic method of cognition, which is the main (formative, collective) in establishing 
existing patterns and relationships in the distribution and organization of forensically significant objects, phenomena, concepts and 
information (information, knowledge) in the relevant forensic systems. The main difference of the classification study is that its ultimate 
goal is to create an appropriate forensic classification system. The described concepts are important during the examination, and in 
accordance with the existing forensic experience, are most often (naturally) used in the detection and investigation of crimes. 

Key words: forensic classification, objects of comparison, non-identification researches, forensic diagnostics and forensic 
identification. 

 
В тезисе рассматриваются вопросы сущности криминалистического классификации, формулировки задач 

неидентификационного исследования. Определение понятия криминалистического классификации как специальный 
криминалистический метод познания, который является главным (образующим, собирательным) при установлении 
существующих закономерностей и связей при распределении и упорядочении криминалистически значимых объектов, явлений, 
понятий и сведений (информации, знаний) в соответствующих криминалистических системах. Главным отличием 
классификационного исследования является то, что его конечная цель состоит в создании соответствующей 
криминалистической классификационной системы. Описанные понятия, имеют важные значения при выполнении экспертиз, и 
в соответствии с существующим криминалистическим опытом, чаще всего (закономерно) используются в раскрытии и 
расследовании преступлений. 

Ключевые слова: криминалистическая классификация, объекты сравнения, неидентификационные исследования, 
криминалистическая диагностика и криминалистическая идентификация. 

 
Початком наукових розробок, пов'язаних з обґрунтуванням сутності криміналістичного класифікування, слід 

вважати середину минулого століття. Вони виникли з обґрунтованого виділення теоретичних аспектів широкого 

кола судово-експертних досліджень, які не стосувалися вирішення ідентифікаційних питань, а мали самостійний 

напрямок у судовій експертизі. У той час провідні вчені-криміналісти, враховуючи багатий практичний досвід, 

накопичений у таких дослідженнях, вперше на сторінках своїх робіт спробували обговорити основні теоретичні 

положення і знайти підхід до вирішення проблем у цій галузі знань. 

Окремі науковці пропонували розкрити сутність, неідентифікаційних експертиз шляхом запровадження 

термінології «експертиза факту», «висновок експерта-криміналіста, який зводиться до констатації наявності факту 

чи його відсутності». Стверджувалося, що порівняльне дослідження не проводиться у випадках, якщо перед 

експертизою поставлено завдання з'ясування сутності факту, наприклад встановлення часу та послідовності 



виготовлення окремих фрагментів документа – тексту розписки та підпису, способу вчинення злому або підробки 

підписів, спрямування руху транспортного засобу або положення стріляючого, визначення властивості або якості 

речовини (хімічного складу металевого сплаву, фарби тощо), відновлення вицвілих, витравлених, підчищених або 

спиляних та інших невидимих знаків на папері, дерев’яних або металевих предметах тощо [1, с. 35-41]. 

Таке твердження є помилковим, оскільки порівняльне дослідження не можна розуміти вузько, лише 

порівнянням властивостей і ознак кількох матеріальних об'єктів. Це поняття включає в себе ширший зміст. Так, 

об'єктами порівняння можуть бути різні наукові дані з літературних джерел, довідкових каталогів, атласів, 

картотек та таблиць, із накопиченого практичного досвіду. Вирішення зазначених вище проблем може бути 

здійснено без порівняльного дослідження з цими об'єктами. Крім того, встановлюючи, наприклад, спосіб вчинення 

злому або визначаючи властивості та якості речовини, проводять порівняльне дослідження з конкретними 

зразками з певних криміналістичних колекцій (гармати, інструменти, механізми, копії слідів, лакофарбові 

покриття, вибухові речовини та наркотичні засоби, метали та їх сплави тощо). 

Н. В. Терзієв та Л. Е. Ароцкер пропонували виділяти неідентифікаційні дослідження, вказуючи, що методом 

реалізації криміналістичної експертизи (загалом переліку судових експертиз) є не лише криміналістична 

ідентифікація, і посилалися на такі випадки, як вирішення питань про дистанцію пострілу, визначення системи 

зброї, марки автомобіля, встановлення механізму, з'ясування стану механізму зламаного замка. Одним із перших 

Л. Е. Ароцкер сформулював завдання неідентифікаційного дослідження, навівши певний перелік питань стосовно 

конкретних видів криміналістичних експертиз: криміналістичного дослідження документів; трасологічної 

експертизи; судово-балістичної експертизи. Приміром, для судово-балістичної експертизи було сформульовано 

запитання – чи наданий на дослідження предмет вогнепальною зброєю і якщо так, то чи можливий з нього 

випадковий постріл [2, с. 13; 3, с. 51-71]. 

Наприкінці 1960-х р. р., у період активного застосування у судовій експертизі методів аналітичної хімії, стали 

виділяти так звані класифікаційні дослідження, які не встановлювали тотожність одиничного матеріального 

об'єкта, а були спрямовані на визначення його природи, походження, окремих властивостей чи призначення. На 

наше переконання, ці дослідження нічим не відрізняються від звичайних фізичних, хімічних, біологічних та 

технічних досліджень і виконуються представниками відповідних природничих та технічних наук без жодної 

попередньої спеціалізації в галузі криміналістики. 

Слід зазначити, що такий висновок відповідає реаліям сучасного періоду. Приміром, для встановлення факту 

фальсифікації продуктів харчування хоча й необхідне здійснення дослідження і виконується за допомогою фізико-

хімічних методів, однак отримати відповідь на поставлене питання від фахівця, який не вивчив існуючі способи 

фальсифікації, неможливо. Для цього необхідно знати, що таке спосіб злочину, врахувати всі його елементи; 

необхідно бути компетентним у галузі криміналістичних знань, уявляти собі, яким чином вирішення питання про 

фальсифікацію допомагає розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів. Установлення факту 

фальсифікації продуктів харчування можливе лише за відповідної криміналістичної оцінки, отриманої під час 

дослідження інформації. 

Крім того, класифікаційні дослідження щодо розподілу, систематизації та впорядкування практичного досвіду з 

розкриття та розслідування злочинів, результатів експертних досліджень та криміналістичних досліджень за 

матеріалами оперативного обліку та теоретичних знань у галузі науки криміналістики виходять за рамки 

вищезгаданого уявлення про такі дослідження. 

Логічно використовувати в криміналістичній термінології більш глибоке узагальнююче поняття 

«криміналістичне класифікування», яке слід визначати як спеціальний криміналістичний метод пізнання, в основі 

якого лежить створення криміналістичних класифікаційних систем за допомогою логічно та закономірно 



обґрунтованого розподілу та впорядкування криміналістично значимих відомостей (інформації, знань) залежно від 

їх загальних та окремих ознак, властивостей, станів та інших характеристик. 

Криміналістичне класифікування – спеціальний криміналістичний метод пізнання є головним (утворюючим, 

збірним) у встановленні існуючих закономірностей і зв'язків при розподілі та впорядкуванні криміналістично 

значущих об'єктів, явищ, понять та відомостей (інформації, знань) у відповідних криміналістичних системах. 

Обґрунтоване включення його до утворюючих, збірних, спеціальних методів пізнання обумовлено тим, що по-

перше, він базується на загальному діалектичному методі пізнання, а по-друге, як і у випадках криміналістичної 

діагностики та криміналістичної ідентифікації, включає у свій зміст використання всього арсеналу 

загальнонаукових і спеціальних методів, підпорядкованих одній загальній меті – створення відповідної 

криміналістичної класифікаційної системи. 

Такий підхід до виділення криміналістичного класифікування як спеціального криміналістичного методу 

пізнання узгоджується з науковими уявленнями про криміналістичну систематику як про поділ загальної теорії 

криміналістики. 

Щодо сутності назви «криміналістично значущі об'єкти, явища, відомості (інформація, знання)», використаного 

у визначенні поняття криміналістичного класифікування, слід розуміти об'єкти, явища, відомості (інформацію, 

знання), які не мають відомої (встановленої, визначеної) зв'язки з підготовлюваними або вчиненими злочинами, 

але, відповідно до існуючого криміналістичного досвіду, найчастіше (закономірно) використовуються в їх 

розкритті та розслідуванні. 

Головною відмінністю класифікаційного дослідження, як це випливає з визначення поняття криміналістичного 

класифікування, та пояснень щодо нього, є те, що його кінцева мета полягає у створенні відповідної 

криміналістичної класифікаційної системи. Інші дослідження, наприклад діагностичні, не ставлять перед собою 

такої кінцевої мети, хоча в деяких випадках бувають подібні до класифікаційних за окремими проміжними 

завданнями. В результаті їх вирішення нерідко формуються певні класифікаційні системи (масиви): колекції куль, 

гільз та патронів зі слідами зброї, вилученої з місць злочину (кулегільзотеки), та втраченої (викраденої) зброї; 

картотеки підроблених грошей та цінних паперів; картотеки підроблених документів, виготовлених поліграфічним 

способом тощо. Такі картотеки та колекції діагностованих об'єктів створюються насамперед для вирішення 

ідентифікаційних завдань, але наявна в них інформація може використовуватись і при проведенні інших 

діагностичних досліджень: встановлення природи та призначення об'єкта, способу, часу та місця його 

виготовлення тощо.  

При формуванні картотек і колекцій обов'язково використовуються необхідні для цих цілей класифікаційні 

системи (масиви): каталоги, довідники, атласи, літературні джерела, інші впорядковані знання. 
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У публікації автор звертає увагу на проблеми імплементації в кримінальне процесуальне законодавство України принципів 
відновного правосуддя для неповнолітніх обвинувачених, які примирилися з потерпілими та відшкодували завдану їм злочином 
шкоду. Обгрунтовується, що протидія злочинності неповнолітніх засобами відновного правосуддя сприятиме максимальному 
виведенню неповнолітніх правопорушників з кримінального процесу та запобігання скоєнню ними повторних злочинів. 

Ключові слова: кримінальне правопорушення, неповнолітні, молоді люди, кримінальне провадження, відновне правосуддя, 
звільнення від кримінальної відповідальності. 

 
In the publication, the author draws attention to the problems of implementation in the criminal procedure legislation of Ukraine of 

the principles of restorative justice for juvenile defendants who reconciled with the victims and compensated them for the damage caused 
by the crime. It is substantiated that counteracting juvenile delinquency by means of restorative justice will contribute to the maximum 
removal of juvenile offenders from the criminal process and prevent them from committing repeated crimes. 

Key words: criminal offense, minors, young people, criminal proceedings, restorative justice, exemption from criminal liability. 
 
В публикации автор обращает внимание на проблемы имплементации в уголовное процессуальное законодательство 

Украины принципов восстановительного правосудия для несовершеннолетних обвиняемых, примирившихся с потерпевшими и 
возместивших причиненный им преступлением ущерб. 

Обосновывается, что противодействие преступности несовершеннолетних средствами восстановительного правосудия 
будет способствовать максимальному выводу несовершеннолетних правонарушителей из уголовного процесса и 
предотвращению совершения ими повторных преступлений. 

Ключевые слова: уголовное преступление, несовершеннолетние, молодые люди, уголовное производство, 
восстановительное правосудие, освобождение от уголовной ответственности. 

 
Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права дитини (далі-Конвенція) визначає, що діти мають право на 

особливе піклування і допомогу, захист і сприяння, щоб вони могли повністю покласти на себе зобов’язання в 

рамках суспільства. Дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і 

піклування, включаючи належний правовий захист [1]. 

Декларація прав дитини, прийнята резолюцією 1386 (XIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1959, також 

обумовлює, що дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, 

включаючи належний правовий захист як до, так і після народження, а також принципом 8 імперативно закріплює 

право дитини за будь-яких обставин бути серед тих, які першими одержують захист і допомогу [2]. 

Конвенція особливу увагу приділяє зобов’язанням держав – учасниць, щоб кожна позбавлена волі дитина мала 

право на негайний доступ до правової та іншої відповідної допомоги (ст. 37 Конвенції) та забезпечення ними в 

складі мінімальних гарантій кожній дитині, що, як вважається, порушила кримінальне законодавство чи 

звинувачується в його порушенні, одержання правової й іншої необхідної допомоги при підготовці та здійсненні 

свого захисту (ст. 40). 

За визначенням професора О. М. Костенка «Держава має сприяти вихованню нового покоління громадян, 

створюючи у суспільстві умови для узгодження їхньої волі і свідомості із законами соціальної природи» [3]. 

Протидія злочинності неповнолітніх засобами відновного правосуддя сприятиме максимальному виведенню 

неповнолітніх правопорушників з кримінального процесу та запобігання скоєнню ними повторних злочинів. 

У 2019 році розпочалася «Програма відновлення для неповнолітніх, підозрюваних у вчиненні злочину», мета 

якої – забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимальне виведення неповнолітніх правопорушників з 



кримінального процесу та запобігання скоєнню ними повторних злочинів. Правова основа цієї програми –

 спільний наказ Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури № 172/5/10 від 21.01.2019 [2]. Крім 

цього, в Україні діє проєкт «Впровадження відновного правосуддя в Україні», мета якого – застосування 

відновного правосуддя для попередження злочинності. Цей проєкт реалізується Верховним Судом та ГО «Інститут 

миру і порозуміння» [5]. 

На думку автора, варто застосовувати для неповнолітніх й такі можливості законодавства, які законодавець 

передбачив для повнолітніх осіб. До них ми відносимо звільнення від кримінальної відповідальності на підставах 

ст. ст. 45-48 Кримінального кодексу України (далі – КК України), звільнення від кримінального покарання на 

підставах ст. ст. 74, 83-87, 104 КК України та інших, якщо таке звільнення є найкращим варіантом для конкретного 

неповнолітнього. 

Адміністративна відповідальність в Україні настає з 16 років, малолітня особа не несе відповідальності за 

завдану нею шкоду. Проте відповідальність за кримінальні правопорушення, злочини, згідно із ч. 2 ст. 22 

КК України, настає для дитини за найбільш розповсюдженими складами злочинів вже з 14 років Це крадіжки, 

нанесення тілесних ушкоджень, заволодіння транспортними засобами, злочини проти статевої свободи та 

недоторканності тощо. Таким чином, кримінальна відповідальність з 14 років застосовується до дитини майже за 

всі кримінальні правопорушення та злочини, які можуть вчинити діти у такому віці. 

З 11 років до 14 (у відповідних випадках до 16) років, тобто до настання віку кримінальної відповідальності, до 

дитини, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене КК України, але не є суб’єктом злочину внаслідок 

віку, можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру (ПЗВХ). Найжорстокішим примусовим 

заходом виховного характеру є поміщення дитини до спеціальної навчально-виховної установи (установи 

закритого типу), який застосовувався на 2014 рік майже у 12 відсотках судових рішень щодо застосування ПЗВХ. 

Кримінальний процес є найбільш травматичним для психіки дітей, як зазначає у своїх дослідженнях 

Л. М. Гридковець. Ефективною є методика допиту дитини «зелена кімната». Зазначена методика розроблена з 

метою нетравмуючого допиту дитини та забезпечує можливість зібрати необхідні докази у справі. У випадку, якщо 

вік дитини не встановлено, проте є підстави вважати що дитина є малолітньою або неповнолітньою, до 

встановлення віку такої дитини її допит слід проводити за правилами, передбаченими для допиту малолітньої або 

неповнолітньої особи, застосовуючи методику «зелена кімната». Крім цього, коли існує необхідність неодноразово 

отримати інформацію від дитини (допит слідчим, опитування, при проведенні різного виду експертиз, 

психологічних досліджень), допит слід проводити, застосовуючи методику «зелена кімната» та бажано лише один 

раз для зменшення повторної психологічної травматизації дитини. 

Чинний КПК України у ст. 224 передбачає можливість проводити допит не тільки за місцем проведення 

досудового розслідування, а також в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Тому 

місце для допиту має бути обрано так, щоб забезпечити зменшення психологічної травматизації дитини. Допит 

може відбуватися за місцем проживання чи місцем навчання дитини в дружній для дитини атмосфері, що буде 

сприяти забезпеченню найкращих інтересів дитини при допиті. 

До прикладу застосування дистанційного судового провадження за участі дитини можна розглянути судову 

справу № 317/2782/20. Суд задовольнив клопотання про допит неповнолітнього поза залом судового засідання в 

іншому приміщенні з використанням відео конференції (дистанційне судове провадження), крім цього, суд вважав 

необхідним залучити психолога [6]. Своє рішення суд обґрунтував необхідністю запобігти або мінімізувати 

психологічне травмування малолітніх потерпілих, яке може бути викликане їхнім особистим візуальним контактом 

з обвинуваченим. 



Крім того, існує можливість уникнення повторного допиту дитини під час судового розгляду кримінального 

провадження. Така можливість передбачена ст. 225 КПК України, згідно якої у виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування 

небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їхній допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального 

провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до 

слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, у тому числі 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється 

в судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін 

кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. 

Особливості участі законних представників дитини полягають у наступному. Адвокат є єдиною особою, без 

якої неможливий на практиці хід кримінального процесу за участю дитини в статусі підозрюваної (обвинуваченої) 

особи. Такий висновок можна зробити на підставі системного аналізу ст. ст. 488, 491 КПК України [3]. У деяких 

випадках батьки, близькі родичі чи законні представники дитини не з’являються для проведення процесуальних 

дій. Тому можемо зробити висновок, що згідно з практикою, яка склалася в Україні при захисті неповнолітніх, 

неявка будь-кого, крім адвоката та прокурора (в суд), не перешкоджає кримінальному процесу щодо дитини, але 

завдає шкоди інтересам дитини. 

Крім цього, проблематичним стає застосування відновного правосуддя у випадку деструктивної позиції батьків 

або законних представників, а саме заперечення основних фактів справи, незгода з фактичними обставинам. 

Вказане буде перешкодою для застосування звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від 

кримінального покарання, навіть при застосуванні відновного правосуддя. 

Розглянемо випадок із практики автора, розміщений на електронному ресурсі системи безоплатної правової 

допомоги Міністерства юстиції України. У 13-річного хлопця, який скоїв правопорушення у малолітньому віці, не 

було нікого, крім адвоката. Слідчі органи просили суд помістити дитину до приймальника-розподільника, проте 

адвокат зміг цьому запобігти, що скоріше є виключенням та щасливим збігом обставин для дитини, враховуючи, 

що близьких родичів у дитини не було [4]. 

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданням кримінального провадження є не лише захист особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а й охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, гарантування того, щоб до кожного учасника кримінального провадження була 

застосована належна правова процедура. Під час кримінального провадження, також щодо неповнолітніх, мають 

бути гарантовані права підозрюваного та обвинуваченого, про що неодноразово зазначав Європейський суд з прав 

людини, до прикладу, у рішенні від 16.12.99 у справі «Т. проти Великої Британії» та низці відповідних клонових 

рішень [5]. 

Таким чином, протидія злочинності неповнолітніх засобами відновного правосуддя сприятиме максимальному 

виведенню неповнолітніх правопорушників з кримінального процесу та запобіганню скоєнню ними повторних 

злочинів. 
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Висвітлено актуальні проблеми судово-експертних технологій у теорії судової експертизи та практиці судово-експертної 
діяльності, наведено обґрунтування на користь тези про методику експертного дослідження як основну форму нормативних 
знань про судово-експертні технології, сформульовано проблемні питання формування і реалізації судово-експертних 
технологій стосовно судової експертизи. 
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The author considers issues of forensic technology in the theory and practice of forensic science. The thesis about the methodology 

of expert research as the main form of normative knowledge about forensic technologies is substantiated. Problems of formation and 
introduction of forensic technologies in relation to forensic examination are formulated. 
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Рассмотрено актуальные проблемы судебно-экспертных технологий в теории судебной экспертизы и практике судебно-

экспертной деятельности. Приведены обоснования в пользу тезиса о методике экспертного исследования как основной форме 
нормативных знаний о судебно-экспертных технологиях, сформулированы проблемные вопросы формирования и реализации 
судебно-экспертных технологий применительно к судебной экспертизе. 
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Сьогодні в експертну практику активно впроваджуються експертні технології, як системи дій експерта з 

оптимізації експертного провадження. Оскільки у сучасному глобальному світі більшість сфер діяльності людини 

ґрунтуються на реалізації технологій, що дозволяють гарантовано отримати необхідний результат. Слід зазначити, 

що не тільки природничі, але і багато гуманітарних наук, як важливу категорію включили в свій термінологічний 

апарат поняття «технологія». На жаль, теорія судової експертизи поки що не приділяє достатньо уваги цій темі. 

При цьому згадку «експертних технологій» без розгорнутої характеристики можна знайти в публікаціях, 

присвячених судово-експертній діяльності останніх років. Зокрема, О. М. Моїсеєв [1, с. 108] наводить розробку 

експертних технологій у числі етапів розвитку нових підходів та видів експертиз. У складі інформації про методи 

судової експертизи (в аспекті міжнародного інформаційного обміну) технології описує О. М. Дуфенюк [2, с. 165]. 

Найчастіше стосовно судової експертизи розглядаються універсальні технології, запозичені з інших сфер 

діяльності (нанотехнології, інформаційні технології тощо). У зв’язку з цим необхідно визначити специфічні 

властивості судово-експертних технологій та їх місце у системі технологій у цілому. 

Звісно ж, що подальший розвиток теорії судової експертизи без вирішення зазначених теоретичних проблем 

дослідити буде важко, оскільки до складу предмета даної галузі наукових знань не включається низка важливих 

закономірностей судово-експертної діяльності. Дослідження сутності судово-експертних технологій дозволить 

відкрити нові перспективи у вдосконаленні судово-експертної діяльності, дозволить вирішити багато практичних 



проблем на основі теоретичного аналізу. Стосовно прикладних аспектів реалізації технологій необхідно звернути 

увагу на такі характерні тенденції у судово-експертній діяльності. 

У силу масового характеру провадження судових експертиз актуальне забезпечення високої якості та 

однаковості у застосуванні методів та методик експертного дослідження, важливе значення має практичне 

вирішення питань нормативного, зокрема методичного, регулювання судово-експертної діяльності. Безумовно, 

окрім розробки нових підходів та методів експертного дослідження, значну увагу слід приділяти визначенню 

технічних параметрів, які підлягають контролю з метою забезпечення достовірності результатів судової 

експертизи. 

Технологія являє собою систему операцій (етапів, прийомів, методів, процесів), технічних засобів та умов 

діяльності. Вона завжди чітко нормативно врегульована. Форма нормативних знань при цьому може бути різною: 

методика, технологічна карта, протокол, нормативний правовий акт і т. ін. Говорити про технологію можна лише 

тоді, коли нормативними знаннями про неї враховано всі її елементи, які об’єктивно і закономірно призводять до 

необхідного результату. Щодо судово-експертного дослідження цей результат – достовірні знання про юридично 

значущі факти, які містяться у висновку експерта. З цього випливає, що судово-експертна технологія є строго 

регламентованою процедурою вирішення експертного завдання. Очевидно, що експертне завдання є сутнісною 

властивістю судово-експертних технологій. Саме вона дозволяє розмежувати її з іншими видами технологій, які 

прийняті в інших сферах діяльності. Відповідно до типової структури методики експертного 

дослідження (стандартної операційної процедури), прийнятої в Україні, Республіці Білорусь, Польщі та інших 

країнах, вона завжди чітко визначається стосовно тієї чи іншої методики [3, с. 166; 4]. 

Сучасне правосуддя висуває дедалі більші вимоги до обґрунтованості висновків експерта. Значний обсяг 

застосовуваних при цьому методів та методик експертного дослідження суттєво ускладнює оцінку висновку 

експерта слідчим чи судом. Як показує практика, в оцінці висновку експерта, як джерела доказів значне місце 

займають засоби формальної оцінки щодо відповідності встановленим вимогам. Судочинство зацікавлене у 

детальній регламентації технології провадження експертиз. Її наявність дозволить уникнути використання 

непридатних інструментів оцінки висновку: запитів думок «авторитетних» науковців чи фахівців. 

Таким чином, розвиток нормативного регулювання провадження судових експертиз згодом став об’єктом 

взаємного інтересу судово-експертних установ та учасників судочинства, які прагнуть організувати контроль за 

дотриманням експертом технології експертного дослідження. Мабуть, у найближчому майбутньому зміниться 

уявлення про експерта: його роль може звестися до ролі «оператора» у технологічному процесі, що розглядається. 

Ця тенденція, з одного боку, призводить до обмеження ступеня свободи експерта, а з іншого – дозволяє своєчасно 

виявляти та виправляти експертні помилки. На нашу думку, методику експертного дослідження слід розглядати як 

основну форму нормативних знань про судово-експертні технології. Для цілей організації ефективної системи 

забезпечення якості експертних досліджень насамперед необхідно звернути увагу на сферу порядку розроблення 

та застосування методик експертного дослідження. 

Слід зазначити, що сучасні технології судово-експертного дослідження найчастіше включають технології, 

«запозичені» з інших сфер (будівництво, бухгалтерський облік, сертифікаційні випробування, тощо), у частині 

окремих прийомів, методів експертного дослідження. І тут виявляється зв’язок судових експертиз (на рівні класу, 

роду, виду, підвиду чи конкретної експертизи) з галузями «великий науки» чи тим чи іншим видом діяльності. 

Тому прийнято говорити про судову будівельно-технічну експертизу, мистецтвознавчу тощо. У подальшому, за 

умови розвитку власних технологій, такі галузі експертиз дедалі менше пов’язані з відповідним видом діяльності 

або характерною для експерта спеціальністю вищої освіти. Зокрема, при розвитку автотехнічної експертизи та 



включенні до неї завдань з дослідження електронних систем транспортних засобів, ця область стає дедалі ближчою 

до комп’ютерно-технічних експертиз. 

Особливо слід звернути увагу до питання досягнення об’єктивності вимог. Сам факт проведення експертизи 

відповідно до методики або стандартної операційної процедури певною мірою вирішує завдання виключення 

суб’єктивізму експерта, проте не повною мірою. 

Очевидна проблема недостатньої об’єктивізації багатьох типових методик. Формально можна сказати, що з 

методик є особлива категорія – «суб’єктивні методики». Ними достовірність, крім іншого, гарантується 

компетентністю експерта [5, с. 50]. Проте складні випадки розбіжності висновків експертів, зумовлені 

суб’єктивною думкою з тих чи інших приватних питань, і є фактом наявності проблеми. Тому слід визнати наявні 

«суб’єктивні методики» недосконалими, які не заслуговують на статус методики, як повноцінного нормативного 

документа (системи приписів), що визначає технологію судово-експертного дослідження. 

На жаль, подібних методик ще досить багато. Усі вони потребують доопрацювання рівня повного набору 

технологічних вимог. І в цьому бачиться один із актуальних напрямів удосконалення методичного забезпечення 

судово-експертної діяльності на сучасному етапі. 

Визнавши визначальний технологічний характер методик експертного дослідження, необхідно визначитися і з 

їх правовим статусом, механізмом їх розробки, перевірки їх якісних параметрів та їх застосування. На жаль, ці 

завдання поки що не вирішені у відомих нам законах про судово-експертну діяльність, прийнятих у різних 

державах. У зв’язку з цим слід зазначити, що між технічними нормативними правовими актами, що регулюють 

технології вимірювань, випробувань, та методиками експертного дослідження є багато спільного. При порівнянні 

типової структури методик із типовою структурою технічних правових норм, як правило, серйозних розбіжностей 

не виявляється [5, с. 52]. Це дозволяє використовувати інструмент технічного нормування у сфері експертних 

технологій, а методику експертного дослідження віднести до технічного нормативного правового акта. 

Завдання розробки технології експертного дослідження на основі різних методик (стандартних операційних 

процедур або інших регламентованих методів) найчастіше стає провідним у роботі експерта. Вона вносить творчий 

елемент до експертної професії. Однак і тут є своя форма нормування – вимоги, щодо розробки судово-експертної 

технології. Йдеться саме про правила побудови методики, узгодження її елементів, що спираються на загальні 

закономірності судово-експертного дослідження, а не про загальну чи родову методику. Технічне нормування у 

сфері судової експертизи має охоплювати не лише вимоги до типових технологій, а й вимоги щодо розробки 

технологій експертного дослідження в нетипових умовах. На жаль, для цієї сфери судово-експертної діяльності 

система технічного нормування, що застосовується в інших сферах, не передбачає ідеального рішення.  

На нашу думку, це питання заслуговує на більшу увагу. «Непроцесуальні» напрями судово-експертної 

діяльності є важливим елементом судочинства та невід’ємною складовою експертної професії, що підтверджується 

аналізом практики судово-експертних установ. У зв’язку з цим і підходи, щодо забезпечення якості при реалізації 

відповідних судово-експертних технологій мають бути єдиними. 

Деякі висновки, щодо сутнісних властивостей судово-експертних технологій дозволяють вирішити ряд 

теоретичних та прикладних проблем: 

– виробити актуальні напрями забезпечення якості судово-експертної діяльності, у тому числі шляхом 

удосконалення її науково-методичного та правового забезпечення; 

– визначити правовий статус методик експертного дослідження; 

– уточнити межі об’єкта теорії судової експертизи, включивши до неї непроцесуальні форми реалізації судово-

експертних технологій. 
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В статті здійснено аналіз механізмів залучення фахівців дослідно-випробувальних лабораторій територіальних органів 
ДСНС до участі у кримінальних провадженнях у справах по пожежам. Проаналізовано норми Кримінального процесуального 
кодексу України та визначено підстави можливого залучення фахівців лабораторій як спеціалістів до участі в кримінальному 
провадженні у справах по пожежам; виокремлено форми їх залучення та форми використання спеціальних знань. 

Ключові слова: дослідно-випробувальні лабораторії, спеціаліст, процесуальні аспекти залучення. 
 
The article analyzes the mechanisms of involvement of specialists of research and testing laboratories of territorial bodies of the 

SESU to participate in criminal proceedings in cases of fires. The norms of the Code of Criminal Procedure of Ukraine are analyzed and 
the grounds for possible involvement of laboratory specialists as specialists in participation in criminal proceedings in fire cases are 
determined; the forms of their involvement and the forms of use of special knowledge are singled out. 

Key words: research and testing laboratories, specialist, procedural aspects of involvement. 
 
В статье проведён анализ механизмов привлечения специалистов исследовательско-испытательных лабораторий 

территориальных органов ГСЧС к участию в уголовных производствах по делам о пожарах. Проанализированы нормы 
Уголовного процессуального кодекса Украины и определены основания возможного привлечения специалистов лабораторий 
как специалистов к участию в уголовных производствах по делам о пожарах; выделены формы их привлечения и формы 
использования специальных знаний. 

Ключевые слова: исследовательско-испытательные лаборатории, специалист, процессуальные основания привлечения. 
 
Починаючи від 2012 р., із введенням у дію нового Кримінального процесуального кодексу України (далі –

 КПК України) [1] було змінено порядок залучення співробітників ДСНС, зокрема фахівців дослідно-

випробувальних лабораторій територіальних органів ДСНС (далі – ДВЛ), до дослідження пожеж, а по суті органи 

ДСНС, що виконували функції дізнання у справах про пожежі, виявилися практично відстороненими від даного 

процесу. 



Відповідно до ч. 2 ст. 38 [1] досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування 

одноособово або слідчою групою. Тією ж статтею визначено перелік органів досудового розслідування, до яких 

входять підрозділи детективів, підрозділи внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України 

та слідчі підрозділи, які в свою чергу включають органи Національної поліції, органи безпеки, органи, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органи Державного бюро розслідувань. Таким 

чином, кримінальні правопорушення, пов’язані з пожежами, розслідуються слідчими Національної поліції України 

які в свою чергу, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального 

правопорушення, встановлення причин виникнення пожеж, а також обставин та умов, що сприяли їх виникненню, 

можуть залучати підрозділи територіальних органів ДСНС. 

На практиці в ході провадження кримінальних правопорушень з метою з’ясування певних обставин вчинених 

злочинів, що потребують спеціальних знань, зокрема, щодо дотримання законодавства у сфері пожежної безпеки, 

слідчі звертаються до інспекторського складу органів і підрозділів державного нагляду (контролю) ДСНС та 

співробітників ДВЛ. 

Загалом, над проблематикою залучення спеціалістів до розслідування кримінальних правопорушень працювали 

Ю І. Азаров, П. Є. Антонюк, Р. С. Бєлкін, В. В. Ковальов, Р. В. Климась, В. Е. Коновалова, А. М. Лазебний, 

Є. Д. Лук’янчиков, В. М. Махов, Н. В. Павлова, Є. О. Рафальський, Б. В. Романюк, М. Я. Сегай, В. О. Яремчук. 

Так, авторами роботи [2] висвітлено питання особливостей взаємодії слідчих з експертами та спеціалістами. У 

працях [3, 4] автори розглянули організаційні аспекти залучення органами досудового розслідування спеціалістів 

ДВЛ до участі у проведенні огляду місця події, пов’язаної з пожежею; навели основні принципи їх взаємодії; в них 

також зазначено, що взаємодія слідчого та спеціаліста ДВЛ на стадії огляду місця пожежі потребує подальшого 

удосконалення; звернуто увагу на те, що окрім надання практичної допомоги слідчому в застосуванні технічних 

або інших засобів спеціаліст може бути залучений для надання консультацій і висновків під час досудового 

розслідування, а також під час дослідження доказів у суді, що дозволяє стверджувати про процесуальний характер 

такої діяльності. Окрім цього, в роботы Р. В. Климась безпосередньо досліджено проблематику залучення 

спеціалістів ДВЛ до дослідження й експертизи пожеж [5]. 

На сьогодні в Кримінальному процесуальному кодексі України [1] не визначено порядок залучення спеціаліста 

до кримінального провадження; визначено лише, хто є спеціалістом, для чого він залучається, його права та 

обов’язки. У зв’язку з цим, це питання залишається остаточно невирішеним. Наприклад, на практиці сторона 

обвинувачення здійснює залучення спеціалістів ДВЛ за письмовим зверненням і подальшим його погодженням із 

керівником територіального органу ДСНС. Оскільки КПК України не містить положень, що визначають такий 

порядок залучення спеціаліста, то залишаються невирішеними питання щодо обов’язковості виділення 

спеціалістів, визначення строків, упродовж яких вони виділяються, а також на який саме термін. 

Прийнятий Головним слідчим управлінням Національної поліції з метою вдосконалення організації взаємодії 

посадових осіб Національної поліції, ДСНС та Експертної служби МВС на місці пожежі порядок [6], відповідно до 

якого територіальні органи ДСНС залучаються для встановлення причин виникнення пожеж, а також обставин та 

умов, що сприяли їх виникненню, а посадові особи ДСНС виступають у якості спеціалістів, – лише частково 

вирішив питання залучення спеціалістів ДСНС до дослідження пожеж і встановлення причин їх виникнення. Разом 

із тим, Наказ МВС України від 24.07.2017 № 621 «Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції 

України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх 

справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування 

кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних з пожежами» (зареєстрований у Мін’юсті 14.08.2017 за 

№ 998/30866) [6] встановлює критерії, за якими слідчі мають залучати спеціалістів ДВЛ до дослідження пожеж, а 



саме: участі в огляді місця події, фіксації обстановки на місці пожежі, проведення пожежно-технічних 

досліджень (експертизи) та встановлення обставин і причин виникнення пожежі. 

Окремі підстави залучення спеціалістів містить Наказ Мін’юсту від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження 

Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 

рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 

досліджень» (зареєстрований у Мін’юсті 03.11.1998 за № 705/3145) [7], що визначає основні завдання пожежно-

технічної експертиз та те, що перед нею можуть ставитися й інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про 

пожежу, для розв’язання яких необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи; також передбачено, що під 

час оформлення матеріалів для проведення експертиз орган чи особа, які її призначили, можуть залучати 

спеціалістів для відбирання зразків. Саме ці завдання можуть, маючи певний досвід, спеціальні знання та навички, 

вирішувати спеціалісти ДВЛ. 

Проаналізувавши положення Кримінального процесуального кодексу України [1], можна виокремити ряд 

статей, за якими можливе залучення фахівців ДВЛ як спеціалістів до участі в кримінальному провадженні у 

справах по пожежам (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Залучення спеціалістів до участі у кримінальному провадженні по пожежам 

 

Узагальнюючи вищевикладене, можна виокремити форми залучення фахівців ДВЛ як спеціалістів до участі в 

кримінальному провадженні у справах по пожежам [1]. Так, ч. 2 ст. 71 визначає, що спеціаліст залучається для 

надання безпосередньої технічної допомоги під час досудового розслідування та судового розгляду; ч. 1 ст. 71 

визначає, що спеціаліст залучається для надання консультацій з питань, що потребують відповідних спеціальних 

знань і навичок; п. 7 ч. 4 ст. 71 та п. 3 ч. 3 ст. 214 визначає, що спеціаліст залучається для надання висновків з 

питань, що належать до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків; ч. 3 ст. 237 

визначає, що спеціаліст залучається з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, для 

участі в огляді місця події, пов’язаної з пожежею; ч. 1 ст. 360 визначає, що спеціаліст залучається для надання 

письмових роз’яснень під час дослідження доказів у суді. 

Підсумовуючи зазначене, можна виділити правові підстави залучення спеціалістів ДВЛ у кримінальний процес, 

а саме: кримінально-процесуальне законодавство; закони України, що регламентують діяльність правоохоронних 

органів; міжвідомчі та відомчі нормативно-правові акти. Однак, залучення спеціалістів ДВЛ до кримінального 



провадження у справах по пожежам, направлене для сприяння у виявленні, закріпленні та вилучені доказової 

інформації у кримінально-процесуальному законодавстві України, потребує подальшого вдосконалення. 
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Тези доповіді присвячені дослідженню питань, що виникають при проведенні експертиз та експертних досліджень, що 
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Тезы доклада посвящены исследованию вопросов, которые возникают при проведении експертиз и експертних 

исследований, которые касаются определению размера платы за землю (арендной платы и налога на землю). 
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Чинним законодавством визначено, що використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у 

вигляді земельного податку або орендної плати. Проблематика вдосконалення правової регламентації плати за 

землю залишається дискусійним питанням і досліджується багатьма вітчизняними вченими. 

Це є предметом дослідження широкого кола науковців різних галузей. Зокрема, серед вчених юридичної та 

економічної науки ця проблематика досліджувалася Г. М. Білецькою, А. В. Бризгаліним, А. С. Даниленком, 

О. О. Ковалем, В. О. Костенком, М. П. Кучерявенком, П. Ф. Кулиничем, А. М. Мірошниченком, В. В. Носіком, 

В. І. Федоровичем, В. В. Хохуляк, Т. М. Шульгою та багатьма іншими. 

Однак, питання документального і нормативного підтвердження повноти і правильності визначення плати за 

землю в процесі проведення експертного економічного дослідження залишаються поза увагою вчених. 

В Україні систему плати за землю у вигляді земельного податку або орендної плати введено у 1992 р. Законом 

України «Про плату за землю» [3, ст. 2]. Однак, із прийняттям Податкового кодексу України, Закон України «Про 

плату за землю» втратив чинність.  

Основним законодавчим актом, що регламентує базу та порядок оподаткування, є Податковий кодекс України. 

Обов’язковим платежем, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також 

постійних землекористувачів, є земельний податок [2, пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14]. 

Нормами Земельного кодексу України, прийнятого у 2001 р., встановлено, що використання землі в Україні є 

платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка [1, ст. 206]. 

До об’єктів оподаткування земельним податком належать земельні ділянки, які перебувають у власності або 

користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності [2, ст. 270]. 

Платники земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі –

 юридичні та фізичні особи (резиденти й нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні 

ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди [2, ст. 229, ст. 14 п. 14.1 пп. 14.1.73.]. 

Власниками земельних ділянок є юридичні та фізичні особи (резиденти й нерезиденти), які відповідно до 

закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель 

комунальної та державної власності (приватизовані земельні ділянки, паї). 

Землекористувачами є юридичні та фізичні особи (резиденти й нерезиденти), яким відповідно до закону надані 

у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди. 

Справляється плата за землю, як обов’язковий платіж у складі податку на майно, у формі земельного податку 

або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності [2, ст. 14 п. 14. 1. 13, 147]. 

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права 

користування земельною ділянкою [2, п. 287.1 ст. 287]. 

Наразі офіційним визнанням і підтвердженням державою факту набуття, зміни або припинення відповідного 

права, є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 126 Земельного кодексу). При переході 

права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, 

споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної 

реєстрації права власності на таку земельну ділянку. 

Слід зауважити, що змінами, внесеними Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві», встановлюється можливість визначення податкових зобов’язань з 

плати за землю на підставі не внесених до державних реєстрів правовстановлюючих документів за земельні 

ділянки та уточнюється порядок нарахування та надсилання контролюючим органом фізичним особам сум плати 



за землю. 

Отже, платниками земельного податку є власники земельних ділянок та постійні землекористувачі, а об’єктами 

оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або у постійному користуванні.  

Базою оподаткування земельних ділянок є: нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом; площа земельних ділянок, 

нормативну грошову оцінку яких не проведено; рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого 

самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної 

грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не 

раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом [2]. 

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не 

більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка 

від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 

відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від їх нормативної 

грошової оцінки. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для 

новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та / або користування на 

нові земельні ділянки може бути менше ніж 12 місяців). Підставою для нарахування земельного податку є дані 

державного земельного кадастру. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму 

плати за землю щороку станом на 01 січня, і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного 

контролюючого органу за місцеперебуванням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за 

формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними 

частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій [2]. 

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, як обов’язковий платіж, вноситься 

орендодавцеві за користування земельною ділянкою орендарем. 

Земельні ділянки можуть передаватися в оренду, зокрема, громадянам та юридичним особам України [1]. 

Передання в оренду земельних ділянок комунальної власності громадянам, у разі розташування на цих ділянках 

об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), які перебувають у їх власності, здійснюється у порядку, 

встановленому ст. 123 Земельного кодексу. 

Питання, визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, є одним з 

ключових питань, щодо визначення розміру плати за землю. 

Підставою, для нарахування орендної плати за землю, є договір оренди такої земельної ділянки, платником 

орендної плати є орендар земельної ділянки, об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в 

оренду [2, ст. 288]. 

Для визначення розміру орендної плати для земель державної та комунальної власності, застосовується 

нормативно грошова оцінка земельних ділянок, яка є капіталізованим рентним доходом, визначеним за 

встановленими та затвердженими нормативами [2, п. 289.1 ст. 289], [4, ч. 1 ст. 13]. 

Суб'єктами земельних відносин є: громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування й органи 

державної влади. 

Надання земельних ділянок комунальної власності в користування здійснюється на підставі проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зокрема, у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу 

й об’єднання) та в інших випадках, якщо ділянка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі, і право 



власності на неї не зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни меж і 

цільового призначення такої земельної ділянки [1]. 

Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок є різновидом документації із землеустрою. 

Замовниками документації із землеустрою можуть бути, зокрема, органи місцевого самоврядування, 

землевласники та землекористувачі. Розробники документації із землеустрою зобов'язані виконувати роботи зі 

складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором. Максимальний строк складання 

документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору [6]. 

В процесі проведення судово-економічної експертизи щодо визначення розміру орендної плати важливо 

визначити об’єкти дослідження та джерело інформації. 

Дані державного земельного кадастру, які є сукупністю відомостей і документів про місце розташування та 

правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл 

серед власників землі та землекористувачів, підготовлених відповідно до закону, не є об’єктами дослідження в 

процесі експертного економічного дослідження. 

Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства та акт обстеження земельної ділянки – це 

документи, які складені за результатами контролю уповноважених відомств, є джерелом інформації для експерта 

економіста. 

Однак, оцінка акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства, складеного контролюючим 

органом, в частині обґрунтованості встановлених порушень щодо недотримання вимог земельного та 

природоохоронного законодавства в результаті самовільного зайняття земельної ділянки або використання 

земельної ділянки не за цільовим призначенням, не належить до компетенції судового експерта – економіста, 

оскільки передбачає встановлення фактичних обставин справи та юридичну оцінку дій. 

Розмір збитків за користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів визначається 

комісією з розв’язання земельно-майнових питань і визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам, затверджений розпорядженням виконавчого органу.  

Розмір втрат бюджету внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не 

за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, 

визначається в порядку, передбаченому Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного 

зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу [7]. 

При вирішенні економічною експертизою завдання щодо визначення розміру втрат бюджету внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, необхідно керуватися Методикою [7]. І 

саме первинні документи, які містять необхідну інформацію для розрахунку, будуть об’єктом дослідження для 

експерта-економіста, а не сам розрахунок шкоди (збитків) та Акт перевірки. 

Отже, у ході проведення судової економічної експертизи можливо розв’язувати питання щодо документального 

і нормативно підтвердженого арифметичного розрахунку розміру збитків (шкоди), виконаного відповідними 

контролюючими органами. 

Як показує практика проведення економічних експертиз, плата за землю є складною та, за своєю природою, 

багатогранною економіко-правовою категорією, визначеною податковим, земельним, бюджетним та цивільним 

законодавством України. 

Плата за землю, є передбачена законодавством або договором сукупність платежів, які сплачуються фізичними 

та юридичними особами, у зв’язку з реалізацією ними права власника або користувача земельної ділянки.  



Метою проведення експертного економічного дослідження при вирішенні завдання щодо нарахування плати за 

землю є документальне і нормативне підтвердження формування надходжень до бюджету, виконання 

цивільноправових та господарсько-правових зобов’язань, і створює значний інтерес для подальших наукових 

досліджень. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ДОПИТІВ НЕПОВНОЛІТНІХ  
 

ON THE PROBLEM OF QUESTIONING  OF JUVENILES   
 

К ПРОБЛЕМЕ ДОПРОСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

Указано на різні погляди учених і практиків щодо опитування неповнолітніх, наявність проблем у проведенні їх допитів, на 
доцільність розроблення психологами і юристами алгоритмів опитувань дітей. 

Ключові слова: дитина, неповнолітній, малолітній, опитування, допит, вікові особливості. 
 
The different views of scientists and practitioners on the survey of juveniles, the presence of problems in the interrogation of the 

latter, indicated the feasibility of developing psychologists and lawyers algorithms for interviewing children. 
Key words: child, minor, juvenile, survey, interrogation, questioning, age features. 
 
Отмечено существование различных мнений относительно опросов несовершеннолетних, существование проблем в 

практике проведения допросов последних, указано на целесообразность разработки психологами и юристами алгоритмов 
опросов детей. 

Ключевые слова: ребёнок, несовершеннолетний, малолетний, опрос, допрос, юридически значимая информация. 
 
Відомості, отримані під час допитів, слідчих експериментів потерпілих, свідків, підозрюваних є одним із 

джерел доказів. Отримання від особи інформації, значимої для встановлення істини, залежить від здатності 

опитуваної особи правильно сприймати важливі для справи обставини і відтворювати їх, а також від уміння особи, 

яка опитує, створити умови, у яких необхідні відомості будуть відтворені.  

Діти є особливими учасниками кримінального провадження або цивільного процесу. Їх особливий статус 

пов’язаний із незавершеністю процесу формування психіки та пов’язаної із цим позиції суспільства щодо 

необхідності створення найкращих умов для їх оптимального розвитку [1, 2]. Чинним законодавством 

не встановлена нижня межа віку дитини, яку можна допитувати як свідка чи потерпілого; неповнолітні 

підліткового та юнацького віку, які перебувають у конфлікті із законом, можуть бути підозрюваними 

(обвинуваченими) у кримінальному провадженні та бути допитаними [3, 4, 5]. 

Деякі дослідники критично ставляться до можливості отримання від дітей (особливо малолітніх) цінних 

відомостей по суті справи. Як аргументи вони зазначають схильність дітей до фантазування, їх підвищену 



підвладність навіюванню, незавершеність формування пізнавальної сфери, нездатність правильно розуміти 

значення дій чи подій, учасниками чи очевидцями яких вони були, недостатній розвиток мовлення та понятійного 

мислення та ін. [6, 7]. Водночас науковці-криміналісти та психологи вважають, що діти, починаючи з дошкільного 

віку, здатні правильно відтворювати фактичний перебіг подій, очевидцями чи учасниками яких вони були, за 

умови побудови діалогу у спосіб, який відповідає їх віковим особливостям [6, 8, 9]. 

У рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей, проголошено 

принципи, дотримання яких спрямоване на забезпечення найкращих інтересів неповнолітніх: ставлення до дитини 

з повагою, забезпечення зрозумілості юридичних процедур, оптимальний темп розгляду справи, забезпечення 

захисту, попередження повторної віктимізації, врахування вікових можливостей дітей, необхідність високої 

професійності та  міждисциплінарної підготовки осіб, причетних до правосуддя щодо дітей [10]. 

Українським законодавством передбачено особливий регламент проведення допитів неповнолітніх, дотримання 

якого має забезпечити права дітей, попередити негативний вплив опитування на психічний стан і розвиток. 

Йдеться про заборону застосовувати привід, обмеження тривалості слідчої дії, забезпечення присутності законного 

представника, педагога, психолога чи лікаря, право останніх заперечувати проти поставлених питань, можливість 

проведення опитування у режимі відеоконференції чи за відсутності певних осіб [3, 4]. У рекомендаціях щодо 

проведення опитувань для суддів, розроблених Фундацією DEJURE, зазначена необхідність такого способу 

організації допитів неповнолітніх, який би мінімізував потребу в повторному опитуванні, зменшив 

психотравмувальний вплив, забезпечив максимально комфортні умови, передбачав участь психолога, педагога чи 

лікаря. Форма питань, заданих дитині, має бути  узгоджена із психологом [11]. 

Криміналісти-науковці наголошують на необхідності такого способу побудови допиту, який би забезпечив 

отримання максимальної кількості значимої інформації щодо предмету розслідування [8, 12]. Т. В. Аверьянова зі 

співавторами схиляється до думки щодо необхідності застосування тактичних прийомів організації та проведення 

допиту неповнолітнього, які б мінімізували можливий вплив на останнього з боку інших осіб, створили б умови 

для психологічного контакту між слідчим і дитиною, зменшили її психічну напруженість та опозиційні захисні 

реакції, забезпечили максимально детальне відтворення подій, пов’язаних із деліктом у його докримінальній, 

кримінальній і посткримінальній стадіях, створювали передумови для коригування поведінки підлітка. Питання, 

що задають неповнолітньому, мають бути конкретними, простими для розуміння, не навідними та не містити 

оцінних реплік. Автори наголосили на небуденності завдання вибору педагога чи психолога для участі в допиті, 

оскільки в одних випадках присутність знайомого вчителя може зменшити психічну напруженість дитини, а в 

інших – спричинити ніяковість і захисні реакції [8]. 

М. О. Журавльова виділила помилки, що перешкоджають оптимальному опитуванню дітей: формалізм у 

спілкуванні, надмірна активність у вербальній і невербальній взаємодії, навідні питання та питання щодо причин 

дій дитини. Оптимізувати опитування неповнолітніх можна, неспішно будуючи діалог, виявляючи повагу до 

переживань дитини та її автономності. Убезпечитися від задавання навідних питань можна, відмовившись від 

попереднього отримання інформації щодо обставин подій. Авторка наголошує на необхідності спеціальної 

підготовки осіб, які беруть участь в опитуваннях дітей, та розроблення для них методичних рекомендацій [13]. На 

нашу думку слушними є пропозиції щодо аналізу основних помилок, які перешкоджають оптимальному діалогу з 

дитиною, та необхідність розроблення науково обґрунтованих алгоритмів опитування дітей. 

Результати судово-експертного аналізу відеозаписів допитів і опитувань неповнолітніх, виконаного в 

Полтавському відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. 

проф. М. С. Бокаріуса», свідчать про те, що під час проведення допитів слідчі й спеціалісти почасти створювали 

умови для створення емоційного дискомфорту дітей, зменшували потенційну кількість їх повідомлень, орієнтували 



на зміст питань. Зазначене стосується умов проведення допиту, відсутності прийомів, спрямованих на 

встановлення оптимального психологічного контакту з дитиною і створення у неї відповідного ставлення до 

діалогу, а також форми та зміст питань. Під час слідчих дій діти перебували у  верхньому одязі, упритул до інших 

учасників допиту, на занизькому стільці, до них зверталися формальними фразами, застосовували директивний тон 

або зменшено-пестливі звернення, дорослі учасники допиту висловлювали оцінні судження щодо здібностей і 

чесності опитуваної дитини, переривали відповіді опитуваного, давали обіцянки, допускали надмірну тривалість 

допиту (понад годину без перерви) та ін. Серед заданих питань були неконкретні, сугестивні (навідні), занадто 

складно побудовані. На деяких допитах у справах щодо порушення статевої недоторканості невербальні ознаки 

поведінки слідчого свідчили про його ніяковість, емоційний дискомфорт, що сприяло збільшенню напруженості 

дитини; в «Зеленій кімнаті» були відсутні фігурки людей або спеціальні видання, які б допомогли відтворити дії, 

які дитині було складно назвати. 

Тому залучення до проведення допиту дитини педагога чи психолога, проведення опитування в «Зеленій 

кімнаті» не гарантує оптимальних умов для зменшення емоційного дискомфорту дитини, самостійного 

відтворення нею відомостей, важливих для встановлення істини. Спільне розроблення психологами та юристами 

рекомендацій щодо допитів дітей, які б враховували психологічні особливості дітей різного віку, сприятимуть 

оптимізації опитувань (допитів) неповнолітніх, реалізації принципів правосуддя, дружнього до дітей. 
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Як ми знаємо запобіжний захід в Україні обирається слідчим суддею місцевого суду. Для того щоб його обрати 

сторона обвинувачення, а саме прокурор вносить клопотання до суду. Розгляд даного клопотання здійснює 

обираний автоматизованою системою документообігу місцевого суду слідчий суддя. Якщо він погодився із 

клопотанням, то постановляє ухвалу про обрання запобіжного заходу. Зазвичай ця ухвала спочатку має скорочений 

вигляд й оголошується тільки її резолютивна частина. Текст повної ухвали слідчого судді сторонам пропонують 

отримати в суді на 3-4-й день після проголошення її регулятивної частини, після 17 години, тобто в цей день, 

призначений суддею, реально її отримати та опрацювати не можливо. 

Якщо сторона захисту бажає подати на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу апеляційну 

скаргу, то (щоб не порушити 5-денний строк на подачу такої скарги) захисник змушений її подавати без 

ознайомлення з доводами слідчого судді щодо підстав для обрання такого запобіжного заходу. В подальшому, 

отримавши через 5-7 днів повнотекстову ухвалу, захисник повинен складати доповнення до апеляційної скарги, 

яку він подав раніше. 

Апеляційний суд на виконання вимог ст. 422 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) 

зобов’язаний протягом 3-х діб з моменту надходження до нього такої апеляційної скарги здійснити її розгляд. Що 

ж відбувається у дійсності. 

Після отримання такої скарги апеляційний суд формально, щоб не порушувати ст. 422 КПК, призначає дату її 

розгляду, але у зв’язку з тим, що усі матеріали ще до нього не надійшли із місцевого суду, він відкладає цей 

розгляд. Наступне засідання призначається через 2-3 тижні. Таким чином, для особи, стосовно якої обиралось 

тримання під вартою, на момент розгляду апеляційної скарги половина визначеного строку утримання під вартою 

вже фактично сплила. Для тих, хто скаржився з приводу законності та обґрунтованості продовження строку 

тримання під вартою на 1 місяць, то на момент розгляду апеляційної скарги цей строк взагалі майже сплив. Отже, 

все це вказує на систематичне і суттєве порушення прав підозрюваних. 

У інших випадках при апеляційному оскарженні тримання під вартою, підозрюваного не доставляють із 

слідчого ізолятору (за будь-яких причин) і розгляд знову відкладається. Сьогодні Одеський апеляційний суд 

практикує не доставляти осіб, які тримаються під вартою, до суду для участі у розгляді апеляційних скарг на 

тримання під вартою, якщо не одна із сторін на цьому не наполягає. Проте, в ухвалі вказують, що підозрюваний 

був присутнім у залі суду при розгляді апеляційної скарги на запобіжний захід, чим грубо порушують його права. 

Такі порушення призводять до того, що строк тримання під вартою вже сплив і продовжений у суді 1-ї інстанції 

знову, а апеляційний суд ще не розглянув і не прийняв рішення за апеляційною скаргою. В зв’язку з тим, що в 

реальних умовах виконати приписи ст. 422 КПК не вбачається за можливе, пропонуємо доповнити цю статтю 



частиною 3 та викласти її у такій редакції: «Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді про обрання тримання під 

вартою розглядається не пізніше як через сім днів після її надходження до суду апеляційної інстанції». Такі ж 

зміни пропонуємо внести до ч. 3 ст. 422-1 КПК, яку викласти в наступній редакції: «Апеляційні скарги на ухвалу 

суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на 

запобіжний захід у виді тримання під вартою, а також про продовження строку тримання під вартою, постановлені 

під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті, розглядаються не 

пізніше як через сім днів після їх надходження до суду апеляційної інстанції». Це, на нашу думку, надасть змогу не 

порушувати закон і вкладатися в подальшому у строки, визначені у КПК. 

Відповідно до положень ст. 184 КПК, клопотання слідчого, прокурора про продовження строку застосування 

запобіжного заходу обов'язково повинно містити посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК; 

виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, 

зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; обґрунтування 

неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м’яких 

запобіжних заходів. Тобто, одних припущень слідчого та прокурора щодо наявності певних ризиків недостатньо 

для винесення слідчим суддею, судом рішення про обрання або продовження запобіжного заходу. 

Кожен конкретний ризик має бути доведений та обґрунтований доказами про його існування; з наданням копій 

матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Вивчення клопотань прокурорів про обрання 

тримання під вартою та порівняння їх із клопотаннями про продовження строків тримання під вартою вказує на те, 

що вони ідентичні. Жодних нових доказів у них не наводиться. Не обґрунтований жоден ризик, який лише 

формально згадується (перераховується) у клопотанні; не враховані обставини, передбачені ст. 178 КПК. 

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд) у справі «Клішин проти 

України», наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися 

відповідними доказами. Обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення 

їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод (п. 111-112 рішення ЄСПЛ у справі «Белеветський проти Росії»). Як зазначено в рішенні 

ЄСПЛ «Олександр Макаров проти Росії», національні органи влади зобов'язані проаналізувати особисті обставини 

особи докладніше та навести на користь тримання її під вартою конкретні підстави, підкріплені встановленими в 

судовому засіданні доказами. 

ЄСПЛ відмічає, що ризиком є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності. Суд у рішенні по 

справі «Белчев проти Болгарії» наголосив, що обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно 

бути переконливо доведено державними органами. Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний 

обов'язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості 

обвинувачення та наявності ризиків неправомірної процесуальної поведінки особи, ще й неможливість 

застосування більш м'якого запобіжного заходу. Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу 

слідчий суддя, суд зобов’язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази 

обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим 

кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, 

передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м’яких запобіжних 

заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. 

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 зазначеної Конвенції (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 60 рішення від 

06.11.2008 р. у справі «Єлоєв проти України») після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, 



судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням тримання 

під вартою підозрюваного, обвинуваченого. У Одеський обласній прокуратурі думають інакше й всупереч 

практики ЄСПЛ, оскільки коли прокурор при продовженні терміну тримання під вартою стверджує, що з плином 

часу, після 6 місяців тримання підозрюваного під вартою, ризики лише збільшились, то він не чим це не 

обґрунтовує. 

При обранні запобіжного заходу слідчий, прокурор, перш за все, має переконатися в наявності доказів про 

вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому його підозрюють. Закон не вимагає, щоб докази 

були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий, прокурор був упевнений в обранні того чи іншого 

запобіжного заходу. 

При обранні тримання під вартою в суді 1-ї інстанції або продовженні строку цього запобіжного заходу, при 

розгляді апеляційної скарги на тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою або на продовження такого 

строку, ч. 4 ст. 193 КПК передбачає: «За клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя, суд має 

право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про 

застосування запобіжного заходу». Виходячи із змісту ч. 4 ст. 193 КПК, суд має право, якщо захоче, а якщо не 

захоче, то може і не заслуховувати свідків та не досліджувати матеріали, які мають значення для вирішення 

питання про застосування запобіжного заходу. На практиці це так і відбувається, як у суді 1-ї інстанції, так і в 

апеляційній інстанції, судді за браком часу та великим навантаженням порушують права підозрюваних, 

обвинувачених, оскільки майже завжди невмотивовано відмовляють у задоволенні клопотань сторони захисту про 

виклик свідків; огляд і дослідження відео та інших матеріалів, на яких базуються підстави для обрання 

запобіжного заходу та сама підозра. 

Вислухавши думку прокурора і заперечення сторони захисту, відмовившись від дослідження матеріалів через 

те, що вони повинні досліджуватись у іншій стадії кримінального провадження, слідчий суддя чи суд виносить 

рішення на підтримку сторони обвинувачення, чим порушує права підозрюваного, обвинуваченого, передбачені у 

п. 6 ч. 2 ст. 193 КПК. Тому ми пропонуємо у ч. 4 ст. 193 КПК України замінити слова «суд має право» на «суд 

зобов`язаний» і далі за текстом. 
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В тезисах отстаивается мнение о принадлежности этнорелигиозного терроризма как к сегменту политико-
криминальных практик, так и к антигуманным составляющим современного дискурса, воспроизводящегося в 
системе идеологии противостояния, вражды, ненависти. Предложен широкий перечень трендов его 
распространения в современном мире. 
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Феномен етнорелігійного тероризму, як об’єкт кримінологічного аналізу, передбачає його розгляд у різних 

площинах. 

У вузькому розумінні етнорелігійний тероризм – це різновид агресивно-насильницької злочинності, підставою 

відтворення якої є релігійно-світоглядне та/або етнічне домінування в системах соціально-політичної практики, що 

досягається через залякування як результат вчинення вбивств, знищення або пошкодження майна, об’єктів 

природи та злочинів забезпечувального характеру (фінансове, кадрове, інформаційне та інше забезпечення). Таким 

чином, підставою претензій політичного характеру є ідея ідеологічного домінування певного типу релігійного 

світогляду, необхідність тотального підкорення йому соціальної практики (через вплив на сферу владарювання) 

та / або етнічності як основи суверенності на певних територіях. Відтак, сучасний етнорелігійний тероризм 

можливо розглядати як специфічну технологію безструктурного політичного управління, зокрема на 

регіональному та глобальному рівнях. 

На індивідуальному рівні відтворення терористичних практик з позицій їх виконавців тероризм постає як прояв 

деструктивної, ворожої (у термінології Е. Фромма) агресії та аутоагресії. З позицій же 

адміністраторів (керівної ланки) – інструментальної. Ця обставина дозволяє констатувати феноменологічно 

бінарну природу злочинів етнорелігійної терористичної спрямованості як злочинів ненависті (hate crimes), 

інтенсифікація відтворення яких є цілеспрямованим та в цілому керованим політичним процесом. 

У широкому розумінні етнорелігійний тероризм – феномен сучасної цивілізації, специфічний сегмент 

антигуманного дискурсу, що відтворюється у системі ідеології протистояння, ворожнечі, ненависті до релігійно-

світоглядної та/або етнічної, втіленої у соціальній (що має політичний вихід), діяльності інакшості, а також у 

відповідних асоціальних, кримінальних, практиках, що функціонально виражають прагнення до ціннісно-

нормативної гомогенізації соціального буття, утвердження етнічної ідентичності та визнання її політичної 

претензійності. 

Аналіз й узагальнення кількісних і якісних кримінологічних показників етнорелігійного тероризму (за 

матеріалами Контртерористичного управління ООН, Державного департаменту США, Національного Консорціуму 

вивчення тероризму та реагування на тероризм Мерілендського університету (США), Європолу) у світовому та 

регіональному вимірах дозволяють виділити тенденції у його відтворенні, що вже мають своє статистичне 

підтвердження або прогнозовано можуть його отримати у середньостроковій перспективі: 

1) розширення території діяльності терористичної організації «Боко Харам» у Західній Африці, зокрема, за 

рахунок територій Камеруну та Нігера; 

2) на європейському контенті продовжиться помірне зростання рівня етнорелігійного тероризму (із щорічним 

темпом приросту близько 5-8 %) через посилення внутрішнього джихадистського руху. Підґрунтям для цього 

слугуватиме поступове згортання активності «Ісламської держави» (далі – ІД) на Близькому Сході на фоні 

військових поразок, повернення репатріантів до країн ЄС з бойовим досвідом, натхненних джихадистською 

ідеологією, прагненням радикальних ісламістів долучитися до запущеного ІД міфологізованого процесу 

наближення «кінця світу» через терористичні практики; 

3) для вчинення терактів продовжиться широке використання саморобних вибухових пристроїв, виготовлення 

яких здійснюватиметься з використанням похідних аміачної селітри, триацетону трипероксиду, газових балонів, 



піротехнічних засобів, пороху та інших речовин, не обмежених у цивільному обігу. Разом з тим слід очікувати 

розширення практики застосування транспортних засобів як безпосередніх знарядь терористичних атак (шляхом 

наїзду на людей), а також запальних сумішей для вчинення терактів, інструкції про виготовлення яких наразі 

широко поширюються соціальними мережами, які використовуються джихадистами; 

4) інтенсифікуються терористичні атаки на великі за обсягом та легкодоступні цілі (такі як натовп 

відпочиваючих, скупчення людей на масових спортивних, культурних та інших подібних заходах); 

5) імовірно, у найближчі роки варто очікувати випадки використання для вчинення етнорелігійних терактів 

бойових безпілотних літальних апаратів, що наразі активно використовуються ІД в зоні конфлікту у Сирії та Іраку. 

Вірогідно з цією метою використовуватимуться не обмежені в обігу портативні дрони, оснащені вибуховими чи 

запальними речовинами; 

6) зберігатиметься високий рівень терористичної загрози щодо використання саморобних вибухових пристроїв 

для атаки на об’єкти цивільної авіації, залізничного сполучення, метрополітену. Теракти, спрямовані на відповідні 

об’єкти забезпечують максимальну увагу до них з боку світових ЗМІ; 

7) Інтернет (зокрема, Darknet) залишатиметься основним каналом комунікації та інформаційних ресурсів для 

терористів-одинаків як в аспекті навчання конструюванню вибухових пристроїв, так і для підтримання 

координуючих зв’язків між осередками терористичних організацій; 

8) очікується, що приплив біженців та мігрантів до Європи з існуючих та нових конфліктних зон буде 

продовжуватися, у зв’язку з чим прогнозується інтенсифікація використання цих незахищених верств населення 

для вербування нових членів терористичних організації, схиляння до безпосереднього вчинення теракту чи до 

сприяння у його вчиненні; 

9) зростатиме частота використання жінок та неповнолітніх у підготовці та вчиненні етнорелігійних терактів в 

Європі та США. Ці категорії людей, як правило, привертають менше уваги з боку правоохоронних органів, до 

вельми комунікабельними, у зв’язку з чим на їх участь у терористичній діяльності протягом останніх двох років 

сформувався попит з боку ІД; 

10) актуалізується загроза біотероризму та ядерного тероризму з боку терористичних організацій 

джихадисьтського толку (перш за все ІД та «Аль-Каїди»). Сценарії використання біологічної (збудників 

інфекційних захворювань) та радіологічної (так званої «брудної бомби») зброї виходять з міфології ІД, описаної у 

Хадісах, яка передбачає масові епідемії на планеті після падіння «всесвітнього халіфату». Вірогідно, матимуть 

місце спроби ініціювати цей процес. 

Викладені обставини висувають на порядок денний питання щодо необхідності розробки спеціальної 

кримінологічної стратегії протидії етнорелігійному тероризму, яка б серед іншого передбачала систему заходів 

припинення негативних тенденцій його відтворення, усунення (мінімізацію впливу) основних терогенних 

факторів. Вочевидь, вказана стратегія має передбачати структурування напрямів і заходів антитерористичної 

діяльності за трьома рівнями: загальносвітовим, регіональним та національним. Відповідні наукові розробки 

становлять пріоритет подальших досліджень. 
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В Україні збільшується кількість злочинів, пов’язаних з цифровим зображенням. Цифрові зображення можуть бути 

частиною злочину (поширення порнографічних зображень). Розвиток комп’ютерної техніки і впровадження цих знань у процес 
розслідування злочинів привів до створення нового напрямку криміналістики – цифрової криміналістики. Цифрова судова 
експертиза включає процеси отримання даних з електронних носіїв, аналіз отриманих даних, отримання доказів із даних, а 
також зберігання і надання доказів. Однією з спеціалізацій цифрової криміналістики є вивчення цифрових фотографій.  
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Nowadays digital photos are quite widespread. As a consequence, the number of crimes related to digital images is increasing, 

because digital images are part of the crime (distribution of pornographic images), or they may reveal some information about the author 
of the photos. The development of computer technology and the introduction of this knowledge into the investigation of crimes has led to 
the creation of a new area of forensics - digital forensics. Digital forensics includes the processes of obtaining data from electronic media, 
analyzing the data obtained, obtaining evidence from the data, and storing and presenting evidence. One of the aims of digital forensics is 
the study of digital photographs. 
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В настоящее время цифровая фотографиями достаточно распространена. Вследствие этого и увеличивается количество 
преступлений, связанных с цифровым изображением, потому что цифровые изображения являются частью 
преступления (распространение порнографических изображений), или они могут раскрыть некоторую информацию об авторе 
фотографий. Развитие компьютерной техники и внедрение этих знаний в процесс расследования преступлений привело к 
созданию нового направления криминалистики – цифровой криминалистики. Цифровая судебная экспертиза включает 
процессы получения данных по электронным носителям, анализ полученных данных, получение доказательств по данным, а 
также хранение и предоставление доказательств. Одной из специализаций цифровой криминалистики является изучение 
цифровых фотографий. 

Ключевые слова: цифровой шум, цифровая фотография, цифровая криминалистика 
 
В наш час цифрова фотографіями досить поширена. Внаслідок цього і збільшується кількість злочинів, 

пов’язаних з цифровим зображенням тому що цифрові зображення є частиною злочину (поширення 

порнографічних зображень), чи вони можуть розкрити деяку інформацію про автора фотознімків. Розвиток 

комп’ютерної техніки і впровадження цих знань у процес розслідування злочинів привів до створення нового 

напрямку криміналістики – цифрової криміналістики. Цифрова судова експертиза включає процеси отримання 

даних з електронних носіїв, аналіз отриманих даних, отримання доказів із даних, а також зберігання і надання 

доказів. Однією з спеціалізацій цифрової криміналістики є вивчення цифрових фотографій.  

 Однією з важливих проблем цифрової криміналістики є проблема встановлення похідної камери, тобто 

встановлення якою камерою було зроблене зображення. Це пов’язано з ідентифікацією пристрою який сформував 

зображення, внаслідок чого виникла цифрова фотографія. Методи аутентифікації електронного зображення 

особливо важливі у суді. Ідентифікація похідного пристрою може встановити походження зображень, 

представлених у якості доказів. Тобто у суді важливо довести, що, наприклад, порнографічні зображення створені 

за допомогою камери, а не генеровані на комп’ютері, бо створення віртуальних зображень не є протиправними 

діями. Оскільки, цифрові фотографії практично замінили аналогові знімки, важливість швидкої та недорогої 

ідентифікації походження фотографій будуть тільки зростати.  

Для успішного проведення судової експертизи фотографій важливе знання всього процесу їх отримання у 

дрібних деталях. Також важливе знання всіх факторів які допомагають та перешкоджають ідентифікації 

фотографій. Одним з факторів на якому базується ідентифікація похідної камери є цифровий шум. Цифровий 

шум – дефект зображення (шум), внаслідок впливу фотосенсорів та електроніки пристроїв, які 

використовують (цифровий фотоапарат). Цифровий шум можна виявити на фотографіях внаслідок недосконалості 

сучасної технології отримання цифрових зображень, а також фотонної природи світла. 



 Цифровий шум помітний при збільшені зображення у вигляді накладеної маски з пікселів випадкового кольору 

та яскравості. Цифровий шум зазвичай має візуально більш великі зерна, що накладаються на зображення. Це 

побічний ефект при отримані кольорового зображення. Для трьохматричних систем або матриць без фільтру шум 

буде більш дрібнозернистим. У кольоровому зображенні шум може мати різну інтенсивність для різних каналів 

зображення. Це візуально робить його кольоровим. Цифровий шум на фотографіях, знятих при лампах 

накалювання, має переважно жовто-сині відтінки, а не зелено-фіолетові. Справа в тому, що хоча спочатку на всі 

пікселі однаково накладається шум, після застосування балансу білого-синього каналу зображення, шум у ньому 

виявляється більше [1, с. 389-399]. 

Цифровий шум різних матриць порівнюють на однакових фотографіях, одного розміру і яскравості. 

Використання мікро лінз, кольорових фільтрів а також охолоджених матриць, може зменшити цифровий шум, 

але не буде перешкоджати ідентифікації пристрою на якому були створені цифрові фотографії. Якщо цифровий 

шум намагаються зменшити при комп’ютерній обробці зображення це призводить до зниження яскравості усіх 

пікселів на фотографії, зменшується при цьому детальність зображення, воно стає розмитим.  

Причини виникнення цифрового шуму це вплив аналогової електроніки цифрових фотоапаратів (підсилювачі) 

та недосконала робота фотосенсора. 

Зображення цифрового шуму на цифрових фотографіях індивідуальне для фотоапарату, як відбиток пальців у 

людини і його вивчення дозволяє ідентифікувати пристрій на якому було зроблене фото. Якщо фотографія була 

оброблена за допомогою комп’ютерних програм, чи була отримана з соціальних мереж у яких фотографії 

обробляють автоматично покращуючи чи зменшуючи розмір це ускладнює ідентифікацію похідного 

пристрою [2, с. 1566-1577]. 

Для проведення судової експертизи цифрової фотографії бажано мати хоча б два примірника 

фотографії (зображення у форматі JPEG), що повинно забезпечити збереження інформації. Цілю дослідження є 

встановлення конкретної марки і моделі фотоапарата. Дані при обробці досліджуються і порівнюються з даними 

еталонних фотографій-шаблонів. Також проводиться аналіз матриці квантування, при цьому кожний піксель 

рахується і досліджується. 

Якщо цифрове зображення отримано за допомогою досліджуваного фотоапарата, цифрове зображення буде 

мати значення кореляції близьке до одиниці, для всіх інших фотографій значення кореляції можуть бути 

нульовими чи навіть мати мінусове значення. 

Фотографії досліджуються комплексно при цьому враховуються данні геолокації та данні про час придбання 

фотоапарата, що дозволяє використовувати отримані результати у якості доказів у суді. 
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На основі узагальнення відомостей з окремих судових рішень у кримінальних провадженнях про державну зраду і 
шпигунство, вчинених протягом останніх років, запропоновано здійснити розробку відповідних елементів криміналістичної 
характеристики зазначених злочинів як інформаційної основи окремої методики їх розслідування. 
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On the basis of generalization of information from separate court decisions in criminal productions about high treason and espionage, 

accomplished the last years, it is suggested to carry out development of the proper elements of criminalistics description of the indicated 
crimes as informative basis of separate method of their investigation 
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На основе обобщения сведений из отдельных судебных решений в уголовных производствах о государственной измене и 

шпионаже, совершенных в последние годы, предложено осуществить разработку соответствующих элементов 
криминалистической характеристики указанных преступлений как информационной основы отдельной методики их 
расследования. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, государственная измена, шпионаж, отдельная криминалистическая 
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Україна переживає складні часи, що обумовлено низкою чинників, котрі проявляються у різних сферах. Одним 

із них є розвідувально-підривна діяльність спеціальних служб іноземних держав, яка у ряді випадків, набуває 

форми кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки нашої держави, у тому числі таких, як 

державна зрада та шпигунство. Відомості про це у вигляді конкретних прикладів та узагальнень періодично 

з’являються у відкритих джерелах. Так, на офіційному сайті Служби безпеки України (далі – СБ України) 

зазначено, що лише за 9 місяців 2021 р. затримано 22 агенти російських спецслужб [1]. Сюди не входять випадки, 

коли, відповідно до ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (далі – КК України), особи на виконання 

злочинних завдань іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинили і 

добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання, або коли, згідно з 

ч. 2 ст. 114 КК України, особи припинили шпигунську діяльність та добровільно повідомили про вчинене, якщо 

внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України. 

Ефективна оперативна і процесуальна протидія зазначеним злочинам можлива за наявності детальної 

криміналістичної характеристики – інформаційної основи окремої методики розслідування злочинів певних видів. 

Елементом криміналістичної характеристики державної зради і шпигунства є вербувальна діяльність 

представників спецслужб іноземних держав. Джерелом офіційної інформації про таке виступають документи 

Єдиного державного реєстру судових рішень. Навіть їх поверхневе вивчення свідчить, що при вербуванні 

виконавців зазначених злочинів представники іноземних спецслужб віддавали перевагу тим, хто не погоджувався з 

політичним курсом керівництва України та його ідеологічним обґрунтуванням; мав меркантильні інтереси; 

хто народився, проживав, працював в Російській Федерації (далі – РФ), Автономній Республіці Крим, 

на Донеччині чи Луганщині, південних, західних, прикордонних регіонах України, має там або у певній 

країні (представники якої здійснювали вербувальні підходи) членів сім’ї (дружин, чоловіків, дітей), своїх та 



дружини (чоловіка) близьких родичів (батьків, братів, сестер), котрі перебувають за кордоном на постійній чи 

тимчасовій основі, або навпаки, не має міцних соціальних зв’язків на батьківщині; має можливості виїзду за її 

межі, в основному, на легальних підставах; перебував (проживав, проживає) в оточенні об’єктів критичної 

інфраструктури, військових об’єктів, розташуванні інших силових і правоохоронних структур України, що 

цікавили іноземні спецслужби; на різній основі має або мав (у тому числі давно) зв’язки з числа осіб, які мали 

стосунок до інших об’єктів розвідувального інтересу іноземної сторони. 

Окремі судові рішення демонструють, що іноді вербування відбувалися до загострення ситуації в Україні у 

листопаді 2013 р. – лютому 2014 р. Наприклад, громадянин України підозрювався у тому, що в кінці 2005 р. 

перебуваючи у м. Києві, познайомився із співробітником Федеральної служби безпеки Російської Федерації (далі –

 ФСБ РФ), із яким домовився про надання представникам вказаної іноземної організації допомоги у проведенні 

підривної діяльності проти України. Надалі, приблизно у кінці 2005 р., наш співвітчизник, маючи намір на надання 

представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, перебуваючи в 

м. Київ, домовився із своїм знайомим співробітником зазначеної іноземної спецслужби про організацію останнім у 

м. Москві зустрічі із генерал-полковником ФСБ РФ. У цей же період часу, громадянин України, після 

домовленості із іноземцем щодо поїздки до м. Москви та отримання від останнього інструкцій та вказівок, а також 

придбання квитка на потяг, на залізничному транспорті виїхав із м. Києва до м. Москви. Приїхавши до м. Москви 

громадянин України, діючи у відповідності із інструкціями та вказівками знайомого співробітника ФСБ РФ, 

прибув до обумовленого ресторану, у якому особисто познайомився із особою, яка представилась генерал-

полковником ФСБ РФ. Під час розмови із останнім, громадянин України, діючи умисно, домовився про надання 

представникам ФСБ РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Сигнал на виконання завдання 

він отримав через 9 років – у 2014 р. [2]. Інший наш співвітчизник був завербований співробітниками російської 

спецслужби у січні 2012 р. [3]. 

За змістом судових рішень вербування іноземною стороною осіб для вчинення ними державної зради та деяких 

інших злочинів практично завжди відбувалося за кордоном. За таких умов вербувальники мають більше шансів 

отримати згоду на вербувальну пропозицію, а також убезпечені від викриття злочину та притягнення до 

кримінальної відповідальності в Україні. Виключенням із цієї тенденції є випадок, коли громадянин РФ, 

перебуваючи у березні 2014 р. на території Штабу Командування ВМС України, видаючи себе за уповноваженого 

представника Президента РФ, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади 

Росії та службовими особами Збройних сил Російської Федерації (далі – ЗС РФ), переслідуючи особисті інтереси, 

виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного умислу з метою заподіяння шкоди 

суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України зміною меж її території, шляхом умовлянь, 

підкупу обіцянками подальшого проходження військової служби, збереження отриманих військових звань та 

рівнозначних посад, підвищенням розміру грошового забезпечення, іншими соціальними гарантіями на рівні 

військовослужбовців ЗС РФ, та погрозами застосування російськими військовослужбовцями фізичного насильства 

та зброї у випадку відмови виконувати висунуті вимоги, особисто підбурював наших військовослужбовців, 

зокрема, командувача Військово-морських сил Збройних Сил України та його заступників до вчинення державної 

зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній державі та її 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України [4]. Ще кілька спроб вербування 

на території України не вдалися [5]. 

Місцями проведення вербувальних бесід нечасто фігурували приватні приміщення. Переважно ж ці місця були 

представлені офіційними кабінетами різних державних установ (в першу чергу, прикордонної, митної, міграційної, 

спеціальних служб, поліції, місць відбування покарань, слідчих ізоляторів, військкоматів), приміщеннями, 



зайнятими різними структурами «Донецької Народної Республіки», «Луганської Народної Республіки», 

приміщеннями розважальних закладів. Зазначене підтверджує відому тактику тісної взаємодії іноземних 

спецслужб з різними державними органами своїх країн, а також з недержавними і псевдодержавними структурами 

для виконання завдання з агентурного проникнення в Україну. 

Як правило, вербувальній пропозиції передував психологічний вплив у формі переконання, умовлянь, а також 

тиску, час від часу жорсткого, наприклад, погроз стосовно створення різних несприятливих умов для особи, яку 

вербують, або членів її сім’ї чи родичів, які тимчасово перебувають або постійно проживають на території 

іноземної держави. Іноді, особливо в бойовій обстановці, застосовувалося фізичне насильство: побої, спричинення 

тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. 

Основними способами закріплення вербувань виступало надання особою, яку вербують, інформації, що 

цікавила представників спецслужб, отримана під час попереднього опитування, письмова підписка (зобов’язання) 

про співпрацю із спецслужбою іноземної держави. Нечасто обмежувалися усною згодою. Мали місце організація 

надання нашими громадянами інтерв’ю засобам масової інформації іншої країни з критикою органів влади та 

подій, що відбувалися в Україні, негативними прогнозами на майбутнє, здійснення фото-відеофіксацій певних 

ситуацій у конкретних місцях з наступним розміщенням фото- відеоматеріалів на визначених інтернет-ресурсах 

або їх відправкою в адреси, названі представниками іноземних держав чи організацій. Не виключене застосування 

технічних засобів документування фактів і змісту спілкування з представниками іноземних спецслужб, у тому 

числі з метою проведення в подальшому інформаційних операцій. 

Звичайно, документів Єдиного державного реєстру судових рішень, як джерела інформації для розробки 

відповідних елементів криміналістичної характеристики зазначених злочинів, недостатньо. Для створення 

адекватного уявлення про діяльність представників спецслужб іноземних держав необхідним є залучення усього 

масиву наявної інформації, яку мають надати замовники, а здійснити фахове узагальнення – представники 

наукової спільноти за сприяння співробітників практичних органів СБ України, прокуратури, судів тощо. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 
 

На основі наукових положень юридичної психології, кримінології та криміналістики у доповіді обґрунтовується 
необхідність встановлення під час розслідування вбивств обставин криміногенного характеру. Автори звертають увагу на 
різновиди причин та умов, які сприяють вчиненню цієї категорії злочинців. За результатами дослідження окреслюється коло 
слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення пов’язаних із елементами складу вбивства 
обставин, які сприяють вчиненню цієї категорії злочинів. 

Ключові слова: профілактична діяльність, причини та умови, вбивство, слідчі (розшукові) дії. 
Based on the scientific provisions of legal psychology, criminology and criminalistics, the report substantiates the need to establish 

criminogenic circumstances during the investigation of murders. The authors draw attention to the various causes and conditions that 
contribute to the commission of this category of criminals. The results of the study outline the range of investigative (search) and other 
procedural actions aimed at establishing the circumstances related to the elements of the murder, which contribute to the commission of 
this category of crimes. 

Key words: preventive activities, causes and conditions, murder, investigative (search) actions 
На основе научных положений юридической психологии, криминологии и криминалистики в докладе обосновывается 

необходимость установления при расследовании убийств обстоятельств криминогенного характера. Авторы обращают 
внимание на разновидности причин и условий, способствующих совершению этой категории преступников. По результатам 
исследования определяется круг следственных (розыскных) и других процессуальных действий, направленных на установление 
связанных с элементами состава убийства обстоятельств, способствующих совершению этой категории преступлений. 

Ключевые слова: профилактическая деятельность, причины и условия, убийство, следственные (розыскные) действия. 
 
У юридичні науці неодноразово наголошувалось на тому, що профілактична діяльність у кримінальному 

провадженні – це самостійна функція слідчого. Остання однаково притаманна усім суб’єктам, які здійснюють 

кримінальне провадження, та випливає із засадничих принципів правосуддя та повністю їм відповідає, а у межах 

кримінального процесу спрямована відповідати всім його стадіям та інститутам. 

Сутністю розглянутої функції, перш за все, є виявлення у кожному кримінальному провадженні причин і умов, 

котрі сприяють вчиненню злочину, та вжиття заходів щодо їх усунення [1, с. 11]. 

Не є винятком у цьому відношенні кримінальні провадження про вбивства. 

Для вирішення питання про вжиття слідчим заходів щодо встановлення та усунення обставин криміногенного 

характеру важливе значення має визначення їх переліку. 

Класифікувати обставини, що сприяють вчиненню вбивств, можна за різними підставами. За змістом зв’язку із 

вчиненим злочином розрізняються: а) обставини, що спонукали винного до вчинення вбивства; б) обставини, що 

полегшили вчинення злочинів; в) відсутність належних перешкод до розвитку антисуспільних поглядів, звичок, 

сприяння реалізації умислу на вбивство. 

За соціально-правовою природою обставини, що сприяють вчиненню вбивства, можуть розрізнятися, як: 

а) злочини (зокрема, приховування працівниками поліції повідомлень про інші злочини тієї ж особи, які 

передували вбивству); б) інші правопорушення (наприклад, продаж алкоголю неповнолітньому, який вчинив потім 

вбивство в стані сп’яніння); в) порушення моральних норм (боягузтво або байдужість оточуючих, які не вжили 

заходів до припинення бійки, яка завершилася вбивством, і ін.). 

За сферою виникнення обставини, що сприяють вчиненню вбивства, класифікують на обставини, які 

відносяться: а) до службової (виробничої) діяльності (недоліки у роботі працівників правоохоронних органів, 

порушення правил зберігання і обліку зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів на підприємстві та ін.); б) до 

суспільної діяльності (низький рівень виховної роботи в колективі, терпимість до систематичного вживання 



алкоголю і т. п.); в) до сімейно-побутової сфери (наприклад, потурання з боку членів сім’ї, сусідів домашньому 

насильству). 

Однак, найбільше практичне значення з точки зору планування розслідування в тій його частині, яка 

передбачає виявлення причин і умов злочину, є класифікація обставин криміногенного характеру за їх зв’язком з 

елементами складу злочину, тобто з суб’єктом і суб’єктивною стороною, з об’єктом і об’єктивною стороною 

вбивства. 

Для встановлення пов’язаних із суб’єктом і суб’єктивною стороною злочину обставин криміногенного 

характеру, необхідне глибоке дослідження особистості підозрюваного і його середовища. 

Наміри людини, її погляди, звички, соціально-психологічні властивості формуються зовнішнім середовищем, 

створюються умовами її життя і виховання. Для вжиття заходів проти виникнення антисуспільних поглядів і 

звичок треба виявити обставини, під впливом яких вони виникли. З цією метою досліджуються: 

– умови виховання підозрюваного в сім’ї і трудовому колективі;  

– його найближче побутове оточення; особи, які впливали на підозрюваного; 

– стійкість його антисуспільних звичок (вживання алкоголю, наркотиків, зв’язок зі злочинним середовищем, 

ведення аморального способу життя і т. д.). 

Крім того, в залежності від суб’єкта, мотивів злочину з’ясовуються наступні питання: 

– чи є схильність до насильницьких дій стійкою рисою характеру підозрюваного; 

– що сприяло її виникненню і розвитку;  

– чи вчиняв підозрюваний раніше насильницькі злочини і чи поніс за них покарання; 

– якщо за колишні злочини підозрюваний не поніс відповідальності, то чому; 

– під чиїм впливом вчинив підозрюваний злочин попередні вбивства; 

– хто сприяв його безкарності за ці дії. 

Під час розслідування вбивств, скоєних з корисливих мотивів, аналогічно досліджуються питання про 

обставини, що породили у підозрюваного прагнення жити за чужий рахунок, за будь-яку ціну задовольняти свої 

непомірні матеріальні запити. 

У справах неповнолітніх особливо ретельному дослідженню підлягають умови життя і виховання в сім’ї і в 

школі, вуличні зв’язки. 

Коли вбивство скоєно особою, яка ніде не працює і не вчиться, потрібно з’ясувати, чому вона опинилася у 

такому становищі, які заходи вживалися до її працевлаштування, чому ці заходи залишилися безрезультатними. 

Фактичні дані про обставин, які сприяють вбивству, пов’язані із суб’єктом і суб’єктивною стороною злочину, 

слідчий встановлює з допитів підозрюваного, свідків, які знають його за місцем проживання, роботи і навчання, за 

допомогою вивчення особових справ за останнім і попередніми місцями роботи підозрюваного, архівних судових 

справ, комісії у справах неповнолітніх, протоколів зборів і ін. Це трудомістка, кропітка, але необхідна робота. 

Обмежитися витребуванням характеристики з останнього місця роботи, допитами декількох свідків – означає 

поставитися до питання формально, залишити завдання по суті невирішеним. 

Завдання з’ясування обставин, які сприяють вчиненню вбивств, пов’язаних з об’єктом злочину, тобто з життям 

потерпілого, виникає за наявності даних про те, що між підозрюваним і потерпілим раніше існували якісь 

відносини. В одних випадках це може бути короткочасний контакт (наприклад, несподівана сварка між 

незнайомими людьми, що перейшла в бійку і завершилася вбивством), в інших – тривалий або постійний зв’язок. 

За будь-яких умов такі відносини підлягають ретельному дослідженню, і один з його аспектів полягає у вирішенні 

питання про поведінку потерпілого або пов’язаних з ним осіб як можливу обставину, яка сприяла скоєнню 

вбивства. 



Як показує практика, такими обставинами можуть бути: жорстока поведінка потерпілого з підозрюваним чи 

його близькими; втягнення підозрюваного потерпілим в аморальний або злочинний зв’язок, коли вбивство 

мотивовано прагненням розірвати цей зв’язок; приналежність потерпілого і підозрюваного до ворогуючих 

угруповань правопорушників. 

Під час встановлення таких обставин необхідно мати на увазі, що об’єктом попереджувальних заходів будуть 

не самі по собі протиправні, аморальні або необачні дії потерпілого, а обставини, якими вони були обумовлені. 

Наприклад, в зв’язку з вбивством як наслідком тривалого сімейно-побутового конфлікту таке значення набуває 

пасивність оточуючих, їх небажання своєчасно захистити потерпілу сторону. Коли вбивство обумовлено 

злочинною діяльністю потерпілого, з’ясуванню підлягають обставини, через які ця діяльність не була раніше 

припинена. Умовою, що сприяє вбивству сторожів, які охороняють магазини, в окремих випадках може бути те, 

що потерпілі не отримали вказівок про порядок несення охорони, не вміють поводитися зі зброєю, не знають, коли 

її необхідно застосовувати. 

Об’єктивна сторона вбивства – це час, місце, обстановка, спосіб і знаряддя злочину. 

До обстановки вбивства відносяться такі обставини, як поведінка людей, які перебували (або повинні були 

знаходитися) на місці злочину. Так, обставиною, що сприяє вчиненню злочину, може стати байдужість очевидців 

до бійки, у якій було вчинено вбивство. 

У ряді випадків умовою, що полегшує скоєння вбивства, є те, що на об’єкті, де за інструкцією повинно постійно 

перебувати не менше двох осіб (наприклад, в черговій частині відділу поліції), залишався тільки один потерпілий. 

Подібні злочини обумовлені низьким рівнем службової дисципліни. 

У справах про вбивства під час розбійних нападів на об’єкти, що охороняються, серед обставин, що сприяли 

вчиненню злочину, при вивченні обстановки нерідко встановлюються відсутність або ненадійність необхідних 

замикаючих пристроїв, засобів зв’язку, сигналізації, зброї. 

Умовами, що сприяють вчиненню вбивств за допомогою вогнепальної зброї, вибухових речовин, отруйних 

речовин, є обставини, в силу яких стало можливим незаконне придбання, виготовлення та зберігання цих знарядь і 

засобів злочину. 

Зібрані в ході розслідування достовірні фактичні дані про обставини, що сприяють вчиненню вбивства, є 

підставою для вжиття профілактичних заходів. 

Зміст цих заходів визначається правовою або етичною природою зазначених обставин. 

Так, якщо вбивству сприяли інші злочини, вчинені іншими особами, ефективним профілактичним заходом є 

кримінальне переслідування викритих осіб. Обставини, що утворюють цивільно-правові або адміністративні 

правопорушення, усуваються цивільно-процесуальними або адміністративними заходами (пред’явлення 

цивільного позову, скасування, зміна раніше чинного наказу, видання нового наказу, службової інструкції і т. п. за 

ініціативою слідчого, притягнення до адміністративної відповідальності). 

Нарешті, порушення моральних норм, що зумовили вбивство, підлягають усуненню заходами суспільно-

виховного впливу. При цьому в результаті тісного взаємозв’язку правових і моральних відносин заходи 

юридичного характеру аж ніяк не виключають застосування паралельно суспільно-виховних заходів. Більше того, 

юридичні заходи досягають найбільш сприятливих результатів лише в поєднанні з виховним впливом. 
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Дослідження присвячене актуальним питанням теорії та практики дослідження торговельних марок, як об’єктів судової 

експертизи з питань інтелектуальної власності. Аналізується походження торговельних марок (брендів), а також визначається 
зміст трьох основних категорій, якими позначається один і той самий об’єкт інтелектуальної власності: а) торговельна марка; 
б) знак для товарів і послуг; в) товарний знак. Досліджуються та аналізуються словесні знаки у вигляді слів або сполучень 
літер. Визначаються основні види словесних торговельних марок, здійснюється їх характеристика. 

Ключові слова: судова експертиза з питань інтелектуальної власності, об’єкт судової експертизи, торговельна марка, знак 
для товарів і послуг, товарний знак, словесні торговельні знаки, словесні знаки у вигляді слів, словесні знаки у вигляді 
сполучень літер. 

 
The research is devoted to topical issues of theory and practice of trademark research as objects of forensic examination on 

intellectual property issues. The origin of trademark brands is analyzed, as well as the content of three main categories, which denote the 
same object of intellectual property: a) trademark; b) a sign for goods and services; c) trademark. Verbal signs in the form of words or 
combinations of letters are studied and analyzed. The main types of verbal trademarks are determined, their characteristics are carried 
out. 

Key words: forensic examination on intellectual property issues, object of forensic examination, trademark, mark for goods and 
services, trademark, verbal trademarks, verbal designations in the form of words, verbal designations in the form of letter combinations. 

 
Исследование посвящено актуальным вопросам теории и практики исследования торговых марок, как объектов судебной 

экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности. Анализируется происхождение торговых марок (брендов), а также 
определяется содержание трех основных категорий, которыми обозначается один и тот же объект интеллектуальной 
собственности: а) торговая марка; б) знак для продуктов и услуг; в) товарный знак. Исследуются и анализируются словесные 
обозначения посредством слов или сочетаний букв. Определяются основные виды словесных торговых марок, осуществляется 
их характеристика. 

Ключевые слова: судебная экспертиза по вопросам интеллектуальной собственности, объект судебной экспертизы, торговая 
марка, знак для товаров и услуг, товарный знак, словесные торговые марки, словесные обозначения в виде слов, словесные 
обозначения в виде сочетаний букв. 

 
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю узагальнення судово-експертної практики проведення 

експертиз і експертних досліджень торговельних марок і напрацювання теоретико-методологічних і методичних 

основ словесних знаків у контексті підготовки науково-дослідної роботи (далі – НДР) «Розробка методики 

дослідження торговельних марок (знаків для товарів та послуг)» (VII.1.1-2020/2). 

Розширення торгівлі в світі зумовило питання про походження товарів, їх маркування та правовий захист 

товарних знаків. Останні, як відомо, мають давнє походження. Вони проставлялись виробниками цегли, шкіри, 

книг, зброї, вжиткових виробів тощо з прадавніх часів. Літери, ініціали, цифри, символічні зображення вказували 

на виробника відповідної продукції. Таке маркування також «використовувалося також для позначення володіння. 

Як писали науковці, англійське слово «brand» («тавро»), яке часто використовується як синонім «товарного 

знаку». Про генезис і еволюціонування прототипів торговельних марок ведеться мова у роботах низки науковців 



іще століття тому [1; 2]. У XX ст. відповідні знаки поширюються не лише на товари, але й на послуги. Їх захист 

здійснюється у судовому порядку, у тому числі, й із залученням судових експертів [3, с. 72]. 

У чинному законодавстві та науковій літературі використовуються три основні категорії, якими позначається, 

по-суті, один і той самий об’єкт інтелектуальної власності: а) торговельна марка; б) знак для товарів і послуг; 

в) товарний знак. Наведемо приклади унормування та визначення зазначених категорій. 

Згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), «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» [4]. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у пункті першому ст. 1 містить визначення 

поняття торговельної марки як «… позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і 

послуг інших осіб» [5]. Цей Закон також визначає поняття зареєстрованої торговельної марки як торговельної 

марки, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України. 

У ст. 15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) товарний знак визначається 

наступним чином: «Будь-який знак або сполучення знаків, що дають змогу відрізнити товари або послуги одного 

підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, мають здатність утворювати торговий знак. Такі знаки, 

зокрема слова, що включають імена осіб, літери, цифри, фігуральні елементи та сполучення кольорів, а також 

будь-яке сполучення таких ознак, мають право бути зареєстрованими як торгові знаки. Якщо ознаки природно не 

дають змогу розрізнити відповідні товари та послуги, члени можуть запровадити реєстрацію залежно від 

відмінності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб знаки 

сприймалися візуально» [6]. 

Отже, торговельні марки – це позначення, які індивідуалізують як товар, так і його виробника, вказуючи таким 

чином на його походження. При цьому слід зазначити, що торговельна марка не обов’язково повинна вказувати на 

виробника товарів (послуг) шляхом відтворення його найменування. Достатньо щоб споживач мав змогу за 

допомогою такої марки виокремити товари (послуги) одного виробника від однорідних товарів і послуг інших 

виробників. При цьому, чинне законодавство України, включаючи міжнародні договори, згода на обов’язовість 

яких надана Верховною Радою України, не містить, і принципово не повинне містити обмежень щодо вигляду 

знаків, які можуть бути зареєстровані. 

На сьогодні в світі існує значна кількість різновидів торговельних знаків. Разом із тим, знаки окремих 

видів (наприклад, звуків, запахів) реєструються у не багатьох державах, що, в основному, пов’язано з труднощами 

технічного характеру щодо фіксації об’єктивних їх ознак та/або відсутністю необхідних класифікаційних 

систем [7, с. 265]. Одним із загальновідомих прикладів звукових знаків є звук Metro-Goldwyn-Mayer – левиний рик. 

Нетрадиційними торговельними знаками, окрім, звуків і запахів, залишаються голограми, напрямки руху etc. 

Можемо передбачити, що у майбутньому, завдяки розвитку інноваційних технологій, ці торговельні знаки 

здобудуть своє поширення та належний правовий захист. 

Згідно з частиною другою ст. 494 Цивільного кодексу України та частиною четвертою ст. 5 Закону України 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони на торговельні марки визначається її 

зображенням та переліком товарів і послуг, внесених до Реєстру і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому 

копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг [4; 5]. 

Об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення, або будь-яка комбінація позначень. Відповідно 

до нормативного змісту ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», такими 



позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, 

кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або 

послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає 

змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається [5]. 

Пунктом 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів і 

послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995, визначено, що об’єктами 

правової охорони можуть бути такі знаки, як: 

– словесні у вигляді слів або сполучень літер; 

– зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; 

– об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; 

– комбінації вищезазначених позначень [8]. 

Відповідно до положень згаданих Правил такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні 

кольорів. Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки 

реєструються УкрПатентом за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації 

стосовно їх реєстрації. 

На сьогодні, враховуючи досвід проведення судових експертиз за спец. 13.3 у НДЦСЕ з питань інтелектуальної 

власності, найпоширенішими видами знаків для товарів і послуг є: а) словесні; б) зображувальні та в) комбіновані, 

що поєднують в собі словесні і зображувальні елементи. 

Пунктом 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів і 

послуг визначено, що об’єктами правової охорони можуть бути словесні знаки у вигляді слів або сполучень 

літер [7]. До категорії словесних включаються позначення, що складаються з одного чи декількох слів, а також 

слогани (рекламні гасла). 

Словесні позначення торговельних марок є найпоширенішими і відтворюють певними графічними засобами 

слова і словосполучення природної або штучної мови, а також словесні новоутворення (неологізми). Обов’язковою 

умовою реєстрації цих знаків є об’єктивна можливість їх візуального сприйняття людиною. Тому, словесні торгові 

марки в цілях реєстрації завжди відтворюються в певних графічних формах. Найпоширенішою, але не єдиної, 

формою відображення словесних позначень, є шрифти [7, с. 110]. 

 Знак за свідоцтвом України 
№ 82116 для послуг 36 класу 

МКТП. 

Знак за свідоцтвом України № 
206682 для товарів 5 класу МКТП. 

Знак за свідоцтвом України № 
137505 для послуг 35, 41 класів 

МКТП. 
 
Властивості та ознаки словесних торговельних марок в значній мірі обумовлені семантикою і фонетикою, 

притаманній усім словам, а також графікою, яка для слів є варіаційною та неістотною ознакою. Словесні знаки, що 

складаються зі слів мови, невідомої споживачу, сприймаються ним як зображувальні (наприклад, ієрогліфи чи 

санскрит для європейців, чи кириличні шрифти для азійських народів). 

Слова, що слугують основою знаку можуть існувати у звичайній мові та можуть бути вигаданими, 

фантазійними. Як знаки можуть бути використані астрономічні назви, імена власні, імена історичних осіб, 

літературних героїв, назви професій, географічні назви та ін. 



РІЗДВЯНИЙ  

 Знак за свідоцтвом 
України № 106778 для товарів 

32 класу МКТП. 
 
Гасла (слогани), по-суті, є різновидом словесних торговельних марок і нині усе частіше приймаються для 

реєстрації як товарні знаки. До гасел застосовуються ті ж критерії охороноздатності, що й до торговельних марок в 

цілому. Вбачається постулатним положення про те, що до гасел не можна застосовувати більш суворі критерії, ніж 

звичайно застосовуються до словесних торговельних марок. П

насичену семантику та значне емоційне забарвлення

знаки. Останню особливість слід враховувати при аналізі семантичних ознак таких знаків.

ВИБІР РОКУ 

Знак  
за свідоцтвом України № 137505 

для товарів 3 класу МКТП

 

 
Особливу категорію словесних знак

журналів і книг, іноді й видавництв. Через оригінальність, створення усталених асоціацій у результаті активного 

використання, а також із інших причин, багато назв серіалів, періодичних вид

виконувати функції торговельної марки, зокрема, у видавничому бізнесі. Якщо чинники, що забезпечують 

ідентифікацію споживачем конкретного комерційного джерела товарів

вважається, що споживач, у кращому випадку, може асоціювати назву конкретної книги з автором або 

сюжетом (до прикладу, книги Джоан Роулінг про Гаррі Потера), але не з комерційним джерелом книги, як 

товару (видавцем або поліграфічним підприємством).

Крім того, що зазначені назви повинні відповідати встановленим критеріям охороноздатності знаків

назви фільмів або книг не повинні суперечити нормам моралі або громадського порядку), при реєстрації може

повинен) вимагатися дозвіл на реєстрацію назви як торговельної 

назву [7, с. 112]. 

До словесних позначень також відносяться позначення, що складаються з однієї та більше літер або цифр та їх 

комбінації – цифрові та буквенні знаки. Однак названі позначення мають відповідати 

здатності. 

Так, відповідно Пункту 4.3.1.4.

що не мають розрізняльної здатності, відносяться позначення, що складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, 

простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання

 

Добре відомий знак України № 29691 для товарів 

суті, є різновидом словесних торговельних марок і нині усе частіше приймаються для 

. До гасел застосовуються ті ж критерії охороноздатності, що й до торговельних марок в 

цілому. Вбачається постулатним положення про те, що до гасел не можна застосовувати більш суворі критерії, ніж 

звичайно застосовуються до словесних торговельних марок. При цьому, слід враховувати, що гасла мають більш 

насичену семантику та значне емоційне забарвлення (емоційно-експресивна лексика), ніж традиційні словесні 

знаки. Останню особливість слід враховувати при аналізі семантичних ознак таких знаків.

 

 

за свідоцтвом України № 137505 
для товарів 3 класу МКТП 

Знак  
 за свідоцтвом України № 207146 

для товарів 33 класу МКТП
 

Знак за свідоцтвом України № 137505  
для товарів та послуг 16, 35, 38, 42 класу МКТП

ловесних знаків складають назви (заголовки) фільмів, включаючи і серіали, газет, 

журналів і книг, іноді й видавництв. Через оригінальність, створення усталених асоціацій у результаті активного 

використання, а також із інших причин, багато назв серіалів, періодичних видань або газет принципово можуть 

виконувати функції торговельної марки, зокрема, у видавничому бізнесі. Якщо чинники, що забезпечують 

ідентифікацію споживачем конкретного комерційного джерела товарів (послуг) відсутні або ж їх дія незначна, 

поживач, у кращому випадку, може асоціювати назву конкретної книги з автором або 

(до прикладу, книги Джоан Роулінг про Гаррі Потера), але не з комерційним джерелом книги, як 

о поліграфічним підприємством). 

назви повинні відповідати встановленим критеріям охороноздатності знаків

назви фільмів або книг не повинні суперечити нормам моралі або громадського порядку), при реєстрації може

повинен) вимагатися дозвіл на реєстрацію назви як торговельної марки, виданий власником прав на таку 

До словесних позначень також відносяться позначення, що складаються з однієї та більше літер або цифр та їх 

цифрові та буквенні знаки. Однак названі позначення мають відповідати 

4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтв д

здатності, відносяться позначення, що складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, 

не мають характерного графічного виконання [8]. 

Т И С А 

Знак за свідоцтвом 
України № 29691 для товарів 

та послуг 42 класу МКТП. 

суті, є різновидом словесних торговельних марок і нині усе частіше приймаються для 

. До гасел застосовуються ті ж критерії охороноздатності, що й до торговельних марок в 

цілому. Вбачається постулатним положення про те, що до гасел не можна застосовувати більш суворі критерії, ніж 

ри цьому, слід враховувати, що гасла мають більш 

експресивна лексика), ніж традиційні словесні 

знаки. Останню особливість слід враховувати при аналізі семантичних ознак таких знаків. 

 
 

 
за свідоцтвом України № 207146  

для товарів 33 класу МКТП 
 

 

для товарів та послуг 16, 35, 38, 42 класу МКТП 

(заголовки) фільмів, включаючи і серіали, газет, 

журналів і книг, іноді й видавництв. Через оригінальність, створення усталених асоціацій у результаті активного 

ань або газет принципово можуть 

виконувати функції торговельної марки, зокрема, у видавничому бізнесі. Якщо чинники, що забезпечують 

(послуг) відсутні або ж їх дія незначна, 

поживач, у кращому випадку, може асоціювати назву конкретної книги з автором або 

(до прикладу, книги Джоан Роулінг про Гаррі Потера), але не з комерційним джерелом книги, як 

назви повинні відповідати встановленим критеріям охороноздатності знаків (зокрема, 

назви фільмів або книг не повинні суперечити нормам моралі або громадського порядку), при реєстрації може (і 

марки, виданий власником прав на таку 

До словесних позначень також відносяться позначення, що складаються з однієї та більше літер або цифр та їх 

цифрові та буквенні знаки. Однак названі позначення мають відповідати вимогі розрізняльної 

Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтв до позначень, 

здатності, відносяться позначення, що складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, 

 



Слід звернути увагу, що розрізняльної здатності не мають цифри

допомогою числа (33, 100, 1000), якщо вони не мають оригінального графічного

 

Знак за свідоцтвом України 
№ 195028 для товарів та послуг 

32, 35, 43 класів МКТП.  

 
Позначення, які є абревіатурами

імен та / або прізвищ, також відносяться до категорії словесних знаків. У цьому випадку умовою надання правової 

охорони таким позначенням є унікаль

абревіатур. 

 

 Знак за свідоцтвом 
України № 255533 для послуг 

35, 36, 41, 45 класів МКТП. 

Не виключаємо в подальшому формування й інших

Україні, так і в світі.  

Отже, дослідження та аналіз словесних

літер дозволяє стверджувати, що на сьогодні вони 

засобами слова і словосполучення природної або штучної мови, а також словесні

Обов’язковою умовою реєстрації цих знаків є об’єктивна можливість їх візуального сприйняття людиною, а також 

не суперечливість морально-етичним принципам і нормам.

Основними видами словесних знаків, які на сьогодні використовуються в торговельних марках є: а)

позначення, що складаються з одного чи декількох слів

словесні новоутворення (неологізми); б)

складаються з однієї та більше літер або цифр та їх комбінації

які є абревіатурами і ін. 

1. Вейл К. От бирки до азбуки. Пер. с нем. под ред. проф.
2. Раевич С. И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. 

Ленинград: Госиздат, 1926. 137 с. 

Слід звернути увагу, що розрізняльної здатності не мають цифри (0, 1, 2, 3,

1000), якщо вони не мають оригінального графічного виконання.

 

Знак за свідоцтвом України 
№ 195028 для товарів та послуг 

Знак за свідоцтвом 
України № 46901 для 

послуг 35, 38, 41 класів 
МКТП. 

 

Знак за свідоцтвом України 
№ 31299 для товарів та послуг 33, 45 

класів МКТП.

значення, які є абревіатурами (з лат. brevis – «короткий»), як складноскорочені слова чи поєднання ініціалів 

або прізвищ, також відносяться до категорії словесних знаків. У цьому випадку умовою надання правової 

охорони таким позначенням є унікальний характер буквосполучення, що виділяє його з числ

 

Знак за свідоцтвом України № 
195028 для послуг 39 класу МКТП. 

Знак за свідоцтвом Україн
№ 166794 для товарів та послуг 1

 
 

Не виключаємо в подальшому формування й інших видів словесних знаків-позначень торговельних марок, як в 

словесних (лексичних) знаків для торговельних марок у вигляді слів або сполучень 

літер дозволяє стверджувати, що на сьогодні вони є найбільш поширеними і відтворюють усталеними графічними 

засобами слова і словосполучення природної або штучної мови, а також словесні

зковою умовою реєстрації цих знаків є об’єктивна можливість їх візуального сприйняття людиною, а також 

етичним принципам і нормам. 

Основними видами словесних знаків, які на сьогодні використовуються в торговельних марках є: а)

позначення, що складаються з одного чи декількох слів (словосполучення природної або штучної мови, а також 

(неологізми); б) словесні позначення-слогани (рекламні гасла); в)

е літер або цифр та їх комбінації – цифрові та буквенні знаки; г)

 
Перелік посилань 

 
От бирки до азбуки. Пер. с нем. под ред. проф. Д. Н. Анучина. Москва; Петроград:

И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) і складені з їх 

виконання. 

 

Знак за свідоцтвом України  
№ 31299 для товарів та послуг 33, 45 

класів МКТП. 

«короткий»), як складноскорочені слова чи поєднання ініціалів 

або прізвищ, також відносяться до категорії словесних знаків. У цьому випадку умовою надання правової 

ний характер буквосполучення, що виділяє його з числа загальноприйнятих 

 

Знак за свідоцтвом України  
№ 166794 для товарів та послуг 1-

45 класів МКТП. 

позначень торговельних марок, як в 

х марок у вигляді слів або сполучень 

є найбільш поширеними і відтворюють усталеними графічними 

засобами слова і словосполучення природної або штучної мови, а також словесні новоутворення (неологізми). 

зковою умовою реєстрації цих знаків є об’єктивна можливість їх візуального сприйняття людиною, а також 

Основними видами словесних знаків, які на сьогодні використовуються в торговельних марках є: а) словесні 

(словосполучення природної або штучної мови, а також 

(рекламні гасла); в) словесні позначення, що 

цифрові та буквенні знаки; г) словесні позначення, 

Петроград: Госиздат, 1923. 152 с. 
И. Исключительные права. Право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. 
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Міністерство юстиції України; КНДІСЕ; НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності; Науково-дослідн. інститут. інтелект. 
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0108U005823. Київ: КНДІСЕ, 2009. 421 с. 
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TACTICS OF DACTYLOSCOPY OF LIVING PEOPLE WITH THE USE OF DACTYLOSCOPIC 
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ТАКТИКА ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИХ СКАНЕРОВ «KOJAK» ПОДРАЗДЕЛИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ 
УКРАИНЫ 

 
Розглядається тактика дактилоскопіювання живих людей з використанням дактилоскопічних сканерів «kojak» підрозділами 

Національної поліції України. Наведено основні етапи використання дактилоскопічного сканеру: підготовчого, робочого, 
заключного. 

Ключові слова: дактилоскопіювання, дактилоскопічний сканер, тактика, Національна поліція України, «kojak». 
 
The tactics of fingerprinting of living people using fingerprint scanners "kojak" units of the National Police of Ukraine are 

considered. The main stages of using a fingerprint scanner are given: preparatory, working, final. 
Key words: dactyloscopy, dactyloscopic scanner, tactics, the National Police of Ukraine, "kojak". 
 
Рассматривается тактика дактилоскопирования живых людей с использованием дактилоскопических сканеров «kojak» 

подразделениями Национальной полиции Украины. Представлены основные этапы использования дактилоскопического 
сканера: подготовительного, рабочего, заключительного. 

Ключевые слова: дактилоскопирование, дактилоскопический сканер, тактика, Национальная полиция Украины, «kojak». 
 

Безсумнівними перевагами використання дактилоскопічних сканерів перед традиційним методом 

дактилоскопіювання є: 

– мінімальне завдання незручностей людині, яка дактилоскопіюється (немає необхідності мастити руки 

фарбою), можливість миттєвої обробки отриманої інформації та передачі її на відстань, можливість миттєвого 

коригування якості отриманих зображень та отримання нових зображень в необмеженій кількості, можливість 

помноження копій отриманих дактилокарт: 

– зручність при дактилоскопіюванні мертвих людей (немає необхідності мастити руки фарбою; 

використовується лише сканер без додаткової сприймаючої поверхні, на відміну від традиційного 

методу) [1, с. 10]. 



Разом з тим, дактилоскопіювання за допомогою дактилоскопічних сканерів передбачає: на

сканеру, комп’ютера чи планшета з відповідним програмним забезпеченням, джерела живлення для роботи 

технічних засобів та відповідних навичок у оператора, який проводить дактилоскопіювання.

Рис. 1. Дактилоскопічний сканер «

З метою отримання якісних відображень папілярних візерунків та оптимальної організації проведення 

дактилоскопіювання живої особи пропонується розглядати весь процес дактилоскопіювання з використанням 

дактилоскопічного сканеру, як такий, що структурно складається з трьох етапів:

– підготовчого, 

– робочого,  

– заключного. 

На підготовчому етапі необхідно:

впевнитися, що для дактилоскопіювання живої особи наявні законні підстави (особа затримана за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення, взята під варту, обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, піддана адміністративному арешту; у особи отримуються зразки для проведення експертизи або 

для порівняльного дослідження у встановленому Кримінальним процесуальним ко

– повідомити особі про те, що буде проводитися її дактилоскопіювання за допомогою дактилоскопічного 

сканеру; 

– привести у готовність технічні засоби

програмне забезпечення актуальне;

– оглянути руки та пальці особи, дактилоскопіювання якої буде проводитися;

– запропонувати особі зняти прикраси з рук, якщо такі наявні;

– запропонувати особі вимити руки з милом та висушити їх насухо за допомогою рушника або паперової 

серветки; 

– пояснити особі принцип роботи дактилоскопічного сканеру.

Робочий етап передбачає: безпосереднє отримання відображень папілярного візерунка пальців людини шляхом 

їх сканування за допомогою дактилоскопічного сканеру (плоским та прокатним способам

дактилоскопіювання здійснюється примусово

співробітники спецпідрозділів поліції.

На заключному етапі: 

– проводиться оцінка якості та повноти отриманих відображень. В разі необ

сканування; 

– в програму вносяться необхідні відомості про особу, що дактилоскопіювалася;

Разом з тим, дактилоскопіювання за допомогою дактилоскопічних сканерів передбачає: на

сканеру, комп’ютера чи планшета з відповідним програмним забезпеченням, джерела живлення для роботи 

технічних засобів та відповідних навичок у оператора, який проводить дактилоскопіювання.

Дактилоскопічний сканер «KOJAK» від компанії Integrated

 

З метою отримання якісних відображень папілярних візерунків та оптимальної організації проведення 

дактилоскопіювання живої особи пропонується розглядати весь процес дактилоскопіювання з використанням 

як такий, що структурно складається з трьох етапів: 

На підготовчому етапі необхідно: 

впевнитися, що для дактилоскопіювання живої особи наявні законні підстави (особа затримана за підозрою у 

правопорушення, взята під варту, обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, піддана адміністративному арешту; у особи отримуються зразки для проведення експертизи або 

для порівняльного дослідження у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку)

повідомити особі про те, що буде проводитися її дактилоскопіювання за допомогою дактилоскопічного 

привести у готовність технічні засоби (дактилоскопічний сканер та комп’ютер) та впевнитися в тому, що 

зпечення актуальне; 

оглянути руки та пальці особи, дактилоскопіювання якої буде проводитися; 

запропонувати особі зняти прикраси з рук, якщо такі наявні; 

запропонувати особі вимити руки з милом та висушити їх насухо за допомогою рушника або паперової 

пояснити особі принцип роботи дактилоскопічного сканеру. 

безпосереднє отримання відображень папілярного візерунка пальців людини шляхом 

їх сканування за допомогою дактилоскопічного сканеру (плоским та прокатним способам

дактилоскопіювання здійснюється примусово (на законних підставах), то застосування примусу забезпечують 

співробітники спецпідрозділів поліції.  

проводиться оцінка якості та повноти отриманих відображень. В разі необ

в програму вносяться необхідні відомості про особу, що дактилоскопіювалася;

Разом з тим, дактилоскопіювання за допомогою дактилоскопічних сканерів передбачає: наявність самого 

сканеру, комп’ютера чи планшета з відповідним програмним забезпеченням, джерела живлення для роботи 

технічних засобів та відповідних навичок у оператора, який проводить дактилоскопіювання. 

 

 

 

Integrated Biometrics 

З метою отримання якісних відображень папілярних візерунків та оптимальної організації проведення 

дактилоскопіювання живої особи пропонується розглядати весь процес дактилоскопіювання з використанням 

впевнитися, що для дактилоскопіювання живої особи наявні законні підстави (особа затримана за підозрою у 

правопорушення, взята під варту, обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, піддана адміністративному арешту; у особи отримуються зразки для проведення експертизи або 

дексом порядку) [2, с. 245]; 

повідомити особі про те, що буде проводитися її дактилоскопіювання за допомогою дактилоскопічного 

(дактилоскопічний сканер та комп’ютер) та впевнитися в тому, що 

запропонувати особі вимити руки з милом та висушити їх насухо за допомогою рушника або паперової 

безпосереднє отримання відображень папілярного візерунка пальців людини шляхом 

їх сканування за допомогою дактилоскопічного сканеру (плоским та прокатним способами). Причому, якщо 

(на законних підставах), то застосування примусу забезпечують 

проводиться оцінка якості та повноти отриманих відображень. В разі необхідності проводиться повторне 

в програму вносяться необхідні відомості про особу, що дактилоскопіювалася; 



– отриманні відображення зберігаються у цифровій (електронній) формі у вигляді дактилокарти; 

– проводиться роздрукування дактилокарти, в якій розписуються особа, що дактилоскопіювалася, та працівник 

поліції, що проводив дактилоскопіювання; 

– оглядаються та очищаються технічні засоби (дактилоскопічний сканер та комп’ютер); 

– складаються необхідні процесуальні документи (протокол та додатки до нього); 

– у випадку примусового дактилоскопіювання (при отриманні зразків для проведення експертизи) особі 

вручається копія протоколу [1, с. 22; 3]. 

Основними виробниками оптичних сканерів, що на сьогоднішній день використовуються підрозділами 

Національної поліції України, є сканери «KOJAK» [4] від компанії Integrated Biometrics. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПЕРТАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

 
Наведено принципи застосування експертами методичних підходів оцінки ринкової вартості майна. На підставі проведеного 

дослідження, з урахуванням особливостей товарознавчої експертизи, встановлено, що застосування експертами методичних 
підходів оцінки ринкової вартості майна передбачає дотримання чинного в Україні законодавства. 

Ключові слова: методичний підхід, вихідні дані, оцінка майна, інформаційні джерела, товарні характеристики. 
 
The principles of application of methodological approaches by experts in determining the market value of property are given. On the 

basis of the study, taking into account the specifics of the commodity expertise, it was established that the use of methodological 
approaches by experts for determining the market value of property provides for compliance with the legislation in force in Ukraine. 

Key words: methodological approach, initial data, property valuation, information sources, commodity characteristics. 
 
Приведены принципы применения экспертами методических подходов при определении рыночной стоимости имущества. 

На базе проведенного исследования с учетом особенностей товароведческой экспертизы установлено, что применение 
экспертами методических подходов определения рыночной стоимости имущества предусматривает соблюдение действующего 
в Украине законодательства. 

Ключевые слова: методический подход, исходные данные, оценка имущества, информационные источники, товарные 
характеристики. 

 
Враховуючи, що більшість експертиз потребують проведення ретроспективної оцінки та стосуються 

специфічного товару з обмеженим ринком пропозицій, особливої актуальності набувають питання доцільності 

застосування експертами методичних підходів оцінки ринкової вартості майна. 



В Україні судово-експертна діяльність здійснюється на підставі Закону України «Про судову експертизу» та 

Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затв. наказом 

МЮ України № 53/5 від 08.10.1998). 

Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» ст. 4 

передбачено, що діяльність судових експертів, пов’язана з оцінкою майна здійснюється на умовах і в порядку, 

передбачених Законом України «Про судову експертизу», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом 

щодо методичного регулювання оцінки цього майна. Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у 

відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються 

з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або 

Фондом державного майна України. 

Положення (національні стандарти) оцінки майна визначають випадки застосування експертами методичних 

підходів оцінки ринкової вартості майна та випадки і обмеження щодо застосування методичних підходів до 

визначення неринкових видів вартості майна. 

Положення (національні стандарти) оцінки майна є обов’язковими до виконання експертами під час проведення 

ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких випадках її проведення. 

Національним стандартом № 1 п. 53 передбачається, що залежно від обраних методичних підходів та методів 

оцінки експерт повинен зібрати та проаналізувати усі істотні відомості про об’єкт оцінки, зокрема вихідні дані про 

його правовий статус, відомості про склад, технічні та інші характеристики, інформацію про стан ринку стосовно 

об’єкта оцінки та подібного майна, відомості про економічні характеристики об’єкта оцінки (прогнозовані та 

фактичні доходи і витрати від використання об’єкта оцінки, у тому числі від його найбільш ефективного 

використання та існуючого використання). 

Крім того, згідно із п. 2.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень» на експерта покладається обов’язок особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та 

об’єктивний письмовий висновок на поставлені питання, а в разі необхідності роз’яснити його. 

Відповідно до п. 55 Національного стандарту № 1, експерт самостійно здійснює пошук інформаційних 

джерел (за винятком документів, надання яких повинен забезпечити замовник оцінки згідно з договором), їх аналіз 

та виклад обґрунтованих висновків. При цьому експерт повинен проаналізувати усі інформаційні джерела, 

пов’язані з об’єктом оцінки, тенденції на ринку подібного майна, інформацію про угоди щодо подібного майна, які 

використовуються у разі застосування порівняльного підходу, та іншу істотну інформацію. У разі неповноти 

зазначеної інформації або відсутності її взагалі в висновку про оцінку майна зазначається негативний вплив цього 

факту на результати оцінки. 

Ст. 3 Національного стандарту № 1 визначено, що неякісна (недостовірна) оцінка – оцінка, проведена з 

порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необґрунтованих 

припущень. 

Висновок судово-товарознавчої експертизи буде недостовірним, коли він проведений з порушенням 

порівняльного методичного підходу в оцінці вартості, а саме експерт не здійснив самостійний пошук 

інформаційних джерел для порівняльного підходу, а фактично делегував це право іншим особам. 

Сукупність характерних ознак товарознавчої експертизи відрізняє її від інших видів експертиз та покладена у 

формування спеціальних товарознавчих дефініцій. 

Спеціальні товарознавчі дефініції і призвели до ототожнення використання інформації для порівняльного 

підходу з процедурою їх витребування. 



Зібрані експертом вихідні дані та інша інформація повинні відображатися у висновку судової експертизи з 

посиланням на джерело їх отримання та у додатках до нього. 

Таким чином, застосування експертами методичних підходів оцінки ринкової вартості майна передбачає 

дотримання чинного в Україні законодавства, а саме: 

– ч. 4 ст. 69 КПК України «Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення 

експертизи». Це положення стосується збору інформації про вхідні дані стосовно опису товарних характеристик 

товару; 

– експерт має право відповідно до ст. 20 Закону України «Про судову експертизу» направляє запити на 

підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які зобов’язані надавати безоплатно 

інформацію, необхідну для проведення судових експертиз; 

– ч. 3 ст. 101 КПК України висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо 

або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження. Експерт 

дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність; 

– Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» п. 52: Оцінювач самостійно 

здійснює пошук інформаційних джерел (за винятком документів, надання яких повинен забезпечити замовник 

оцінки згідно з договором), їх аналіз та виклад обґрунтованих висновків. При цьому оцінювач повинен 

проаналізувати всі інформаційні джерела, пов’язані з об’єктом оцінки, тенденції на ринку подібного майна, 

інформацію про угоди щодо подібного майна, які використовуються у разі застосування порівняльного підходу, та 

іншу істотну інформацію. У разі неповноти зазначеної інформації або відсутності її взагалі у звіті про оцінку майна 

зазначається негативний вплив цього факту на результати оцінки; 

п. 53: Залежно від обраних методичних підходів та методів оцінки оцінювач повинен: зібрати та проаналізувати 

всі істотні відомості про об’єкт оцінки, зокрема вихідні дані про його правовий статус, відомості про склад, 

технічні та інші характеристики, інформацію про стан ринку стосовно об’єкта оцінки та подібного майна, 

відомості про економічні характеристики об’єкта оцінки (прогнозовані та фактичні доходи і витрати від 

використання об’єкта оцінки, у тому числі від його найбільш ефективного використання та існуючого 

використання); проаналізувати існуючий стан використання об’єкта оцінки та визначити умови його найбільш 

ефективного використання; зібрати необхідну інформацію для обґрунтування ставки капіталізації та (або) ставки 

дисконту; визначити правові обмеження щодо об’єкта оцінки та врахувати їх вплив на вартість об’єкта оцінки; 

обґрунтувати застосування методичних підходів, методів та оціночних процедур, у разі потреби – застосування 

спеціальних методів оцінки та оціночних процедур (комбінування кількох методичних підходів або методів). 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАВДАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ «ТРАНЗИТ» 

 
THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CONTENT OF THE TASKS OF EXPERTISE ON THE 

ISSUES OF TAXATION OF FOREIGN ECONOMIC OPERATIONS IN CASE OF VIOLATION OF THE 
CUSTOMS REGIME "TRANSIT" 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАЧ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСАМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО РЕЖИМА «ТРАНЗИТ» 

 
У тезах визначено підстави та умови для проведення експертизи з питань оподаткування митними платежами 

зовнішньоекономічних операцій у разі порушення транзитного режиму. Визначено документи, які підтверджують факт 
відсутності операції із вивезення транзитного товару за межі митної території України або недопоставки транзитного вантажу 
до митниці призначення. Окреслено головні завдання дослідження документальної обґрунтованості оподаткування митними 
платежами зовнішньоекономічних операцій у разі порушення митного режиму «Транзит». Запропоновано перелік питань, які 
ставляться на вирішення експерта – економіста щодо оподаткування зовнішньоекономічних операцій митними платежами у 
разі порушення уповноваженими суб’єктами умов митного транзиту. 

Ключові слова: транзитний режим, зовнішньоекономічна діяльність, митні платежі, Державний бюджет України, 
документальне обґрунтування. 

 
The abstracts define the grounds and conditions for carrying out an examination of the taxation of foreign economic transactions by 

customs payments in the event of a violation of the transit regime. The documents were determined, confirming the fact that there is no 
operation for the export of transit goods outside the customs territory of Ukraine or the underdelivery of transit cargo to the customs 
office of destination. The main tasks of the study of the documentary substantiation of taxation by customs payments of foreign 
economic operations in case of violation of the transit customs regime have been determined. A list of issues that are put for the 
permission of an expert – economist, on the taxation of foreign economic operations with customs payments in case of violation by 
authorized entities of the conditions of customs transit is proposed. 

Key words: transit regime, foreign economic activity, customs payments, State budget of Ukraine, documentary justification. 
 
В тезисах определены основания и условия для проведения экспертизы по вопросам налогообложения таможенными 

платежами внешнеэкономических операций в случае нарушения транзитного режима. Определены документы, 
подтверждающие факт отсутствия операции по вывозу транзитного товара за пределы таможенной территории Украины или 
недопоставки транзитного груза в таможню назначения. Определены главные задачи исследования документальной 
обоснованности налогообложения таможенными платежами внешнеэкономических операций в случае нарушения таможенного 
режима «Транзит». Предложен перечень вопросов, которые ставятся на разрешение эксперта – экономиста, по 
налогообложению внешнеэкономических операций таможенными платежами в случае нарушения уполномоченными 
субъектами условий таможенного транзита. 

Ключевые слова: транзитный режим, внешнеэкономическая деятельность, таможенные платежи, Государственный бюджет 
Украины, документальное обоснование. 

 
Підставою для проведення експертизи з питань оподаткування митними платежами зовнішньоекономічних 

операцій у разі порушення транзитного режиму, відповідно до чинного законодавства, є процесуальний документ 

про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (уповноваженим органом), або договір з 

експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи у випадках, передбачених 

законом [1, п. 1.18]. 

Доцільно зазначити, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях 

для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто тоді, коли висновок експерта 

не може замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є суперечливими, їх оцінку в разі потреби 



може бути здійснено судом з призначенням судової економічної експертизи. Так, експертним завданням може 

стати визначення документальної обґрунтованості наведеної у митній декларації суми умовно нарахованих митних 

платежів, що підлягають до сплати в бюджет у разі порушення особами, які пов’язані з митними процедурами, 

зобов'язань щодо обов'язкової доставки товару до митниці призначення без зміни його кількості, найменування, на 

умовах і в строк, що встановлюється митним органом відправлення, з додержанням установленого порядку 

перевезення товарів між митними органами на  території  України в умовах митного режиму транзиту. При цьому 

експертом-економістом не досліджуються самі господарські операції цих осіб, оскільки це виходить за межі його 

спеціальних знань, а досліджується лише їх відображення у первинних документах та в бухгалтерському обліку 

підприємства (організації, установи), що здійснює зовнішньоекономічні операції у митному режимі транзиту (далі 

– суб’єктів митного режиму транзиту). 

Експертне завдання, як категорійне поняття, посідає важливе місце у загальній теорії судової експертизи. Саме 

тому, розглядаючи поняття завдань через призму теорії судових експертиз, слід зауважити, що «мета завдання» є 

вимогою, яка формулюється в питанні, що ставиться на вирішення експерта; «умовами вирішення» завдання є 

надані експерту об’єкти, матеріали й вихідні дані, а «правилами перетворення» виступають розроблені для цього 

виду завдань методи та методики [2]. 

При вирішені питань, пов’язаних із документальним підтвердженням факту несплати до бюджету сум умовно 

нарахованих митних платежів в митних деклараціях (ТР 80, ТР 81, ТР 82) суб’єктами митного режиму транзиту, у 

разі порушення ними митного режиму транзиту, важливе значення має те, чи дійсно відбулась операція з 

вивезення транзитного товару за межі митної території України, чи має місце недопоставки транзитного вантажу 

до митниці призначення.  

Разом з тим, встановлення самого факту порушення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності митного 

режиму транзиту не належить до компетенції судового експерта-економіста, а тому експертом підтверджується 

лише сума митних платежів, яка підлягає до сплати в бюджет. Така інформація наводиться в 

графі 47 «Нарахування платежів» митних декларацій, які використовуються для декларування транзитних вантажів 

за умови наявності в матеріалах, наданих на дослідження відповідного документального підтвердженого факту 

відсутності операції із вивезення транзитного товару за межі митної території України або недопоставки 

транзитного вантажу до митниці призначення. До підтверджуючих документів відносять: протокол про порушення 

митних правил відповідної форми та з наявністю обов’язкових реквізитів, передбачених Митним  

кодексом [3, ст. 494]; акт про невідповідність  транзитних товарів відомостям, зазначеним у документах, 

необхідних для здійснення їх митного контролю або комерційний акт [4, п. 2.3]; акт про настання гарантійного 

випадку [5]; рішення суду щодо фіктивності (безтоварності) зовнішньоекономічної операції в митному режимі 

транзиту. 

Головними завданнями дослідження документальної обґрунтованості оподаткування митними платежами 

зовнішньоекономічних операцій у разі порушення митного режиму «Транзит» є визначення: 

– документальної обґрунтованості недопоставки транзитних товарів чи транспортних засобів комерційного 

призначення до митниці призначення у строки, передбачені митним законодавством, з умовним звільненням від 

оподаткування митними платежами (за митними деклараціями № __ від _____); 

– документальної обґрунтованості розміру митних платежів за транзитними операціями в разі порушення 

митного режиму транзиту з умовним звільненням від оподаткування митними платежами (за митними 

деклараціями № __ від _____); 

– документальної обґрунтованості суми митного боргу за транзитними операціями в разі порушення митного 

режиму спільного транзиту з умовним звільненням від оподаткування митними платежами; 



– документальної обґрунтованості розміру митних платежів за умови відсутності зовнішньоекономічних 

операцій з транзиту товарів (транспортних засобів комерційного призначення) з умовним звільненням від 

оподаткування митними платежами (за митними деклараціями № __ від _____). 

Нормативно-правовими актами передбачено вичерпний перелік обмежень щодо питань, які можуть бути 

поставлені перед експертом в кримінальному провадженні. Так, запитання, які ставляться експерту-економісту, та 

його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта [6, ч. 4 ст. 101]. Крім того, не 

допускається проведення експертизи для з’ясування питань права [6, ч. 1 ст. 242]. 

З урахуванням вимог вітчизняних нормативно-правових актів нами пропонується наступний перелік питань, які 

ставляться на вирішення експерта – економіста щодо оподаткування зовнішньоекономічних операцій митними 

платежами у разі порушення суб’єктами транзиту умов митного транзиту: 

– чи підтверджується нормативно та документально розмір сплачених незалежним фінансовим посередником 

командним товариством «А» (код за ЄДРПОУ) митних платежів у сумі ________ грн. до Державного бюджету 

України за умови недопоставки транзитного товару за митними деклараціями № ____ від ____ у сумі ____ грн., у 

тому числі: ввізного мита _____ грн., податку на додану вартість у сумі ___ грн. на підставі Вимоги про сплату 

митних платежів № ____ від _____, згідно з Актом про настання гарантійного випадку № ____ від___? 

– щодо нормативного та документального підтвердження висновків Акту перевірки № ____ від ______ щодо 

сум митних платежів в розмірі ________ грн., які не надійшли до Державного бюджету України з урахуванням 

рішення суду  м. ______ по справі № _____ щодо відсутності господарських операцій за митними деклараціями 

№ ____, № ____, № ______, за період з _____  по_______ з умовним звільненням від оподаткування митними 

платежами; 

– чи підтверджуються нормативно та документально розмір митних платежів перевізником ТОВ «___» за 

митною декларацією № ___ від ____ згідно з даними Вимоги про сплату митних платежів № ____ від ____ у разі 

порушення строків доставки транзитного товару до митниці призначення? 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ 
ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ 

 
SEPARATE ASPECTS OF REGULATION OF JUDICIAL ORGANIZATION COMMODITY EXAMINATIONS 

IN UKRAINE 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНЫХ ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРТИЗ В УКРАИНЕ 

 
У процесі розслідування і судового розгляду кримінальних і цивільних справ часто використовують професійні знання у 

галузі товарознавства. Такі спеціальні знання все частіше застосовують у процесі проведення розслідування крадіжок майна, 
виготовлення неякісних товарів, розкрадання державного майна, у ході розгляду судами цивільних справ, та в інших випадках, 
коли виникають обставини, що потребують необхідності дослідження споживчих товарів та сировини чи матеріалів. 

Ключові слова: оцінка; оціночна діяльність; експерт; експертиза; економічна експертиза; товарознавча експертиза; оцінка 
ринкової вартості; судова експертиза; судова оціночна експертиза. 

 
Professional knowledge in the field of commodity science is often used in the investigation and trial of criminal and civil cases. Such 

special knowledge is increasingly used in the investigation of theft of property, production of substandard goods, theft of state property, 
in civil proceedings, and in other cases where circumstances arise that require the study of consumer goods and raw materials. 

Key words: rating; evaluation activities; expert; expertise; economic expertise; cargo expertise; market value assessment; forensic 
examination; forensic appraisal. 

 
В процессе расследования и судебного разбирательства уголовных и гражданских дел часто используют 

профессиональные знания в области товароведения. Такие специальные знания все чаще применяют в процессе 
проведения расследования хищений имущества, изготовления некачественных товаров, хищения государственного 
имущества, в ходе рассмотрения судами гражданских дел, и в других случаях, когда возникают обстоятельства, 
требующие необходимости исследования потребительских товаров и сырья или материалов. 

Ключевые слова: оценка; оценочная деятельность; эксперт; экспертиза; экономическая экспертиза; 
товароведческая экспертиза; оценка рыночной стоимости; судебная экспертиза; судебная оценочная экспертиза. 

 

У випадку, коли розслідування чи судові розгляди кримінальних проваджень, цивільних, арбітражних та 

адміністративних правопорушень потребують спеціальних знань у товарознавчій галузі, тоді призначаються судові 

експертизи, до проведення яких залучають судових експертів товарознавців.  Підстави для призначення судово-

товарознавчої експертизи виникають тоді, коли у кримінальному провадженні фігурують підробки, розтрати, 

крадіжки, контрабанда. Оскільки такі кримінальні правопорушення ретельно маскуються, то успіх розслідування 

та судового розгляду значною мірою залежить від повноти використання судово-товарознавчої експертизи. 

У кримінальних провадження в сфері економіки важливе місце займають судово-економічні та товарознавчі 

експертизи, без яких важко уявити жодне таке проведення. Проте у практичній діяльності зустрічаються 

невирішені проблемні питання, пов’язані з призначенням і проведенням судово-економічних експертиз, які 

необхідно окреслити з метою їх вирішення [4]. 

Згідно з ч. 1 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 із питань, які виникають під 

час кримінального провадження й стосуються сфери її знань» [1; 2]. 



Висновок експерта є одним з джерел доказів, передбачених процесуальним законодавством, і, не маючи 

наперед встановленої сили, підлягає обов’язковій оцінці суб’єктами доказування. 

Одним із завдань судово-товарознавчої експертизи є висвітлення фактичних даних, що допоможуть виявити чи 

спростувати відповідність характеристик об’єктів, які підлягають дослідженню, базовим нормативним значенням, 

а також встановлення обставин, які спричинили зниження якості товарів через недотриманням правил збереження, 

транспортування, пакування, маркування та оцінки товарів.  

Судово-товарознавча експертиза – це процес дослідження споживчих властивостей товарів за визначеними 

законодавством показниками, а також їх кількісними характеристиками, що здійснює експерт в процесі 

проведення дослідження та / або на основі інформації, котра знаходиться на маркуванні товарів або/та в їх 

супровідних документах.  

Ефективність призначення експертизи залежить від ступеня обізнаності суду чи слідства про наявність 

можливості судової товарознавчої експертизи, а також від правильного вибору напряму дослідження та його 

доцільності. Іншими словами, учасник кримінального процесу чи особа, що заявляє клопотання повинні чітко 

розуміти мету та засоби, які вони переслідують, у тому числі й можливості професійних знань на сучасному етапі 

його розвитку. Інколи перед експертами ставиться завдання, що не завжди відповідає його компетенції або не 

мають прямого відношення до визначення обставин конкретної справи, що і зумовлює збільшення термінів 

виконання завдань експерта та строки судового розгляду. В свою чергу це зумовлює необхідність проведення 

додаткових експертиз та навантаження на судово-експертні установи.  

Перехід до ринкових відносин значною мірою змінив усталені в нашій країні концепції якості продукції та 

послуг. Агресивна реклама змушує повірити в високу якість рекламної продукції, проте, як показує практика, що 

зміст та ілюстрація відео, брошур і журналів можуть сильно відрізняються від продуктів, які в кінцевому підсумку 

надають споживачам. Оскільки, коли покупець вибирає, він бачить лише зразок товару, який хочеться придбати, а 

його справжня якість може бути оцінена лише після придбання. Відповідно, вищезазначені фактори та значне 

зниження контролю якості виробника призвели до домінування на ринку неповноцінної продукції та збільшення 

кількості перевірок продукції та до виникнення проблем відповідності (невідповідності) продукції і збільшення 

кількості товарознавчих експертиз. 

Разом з тим, до прикладу, у кримінальному провадженні про вбивство експерти-товарознавці вирішують 

питання щодо належності окремих частин виробу єдиному цілому, встановлення підприємства-виробника, способу 

виготовлення тощо, що не входить у рамки можливостей судово-товарознавчої експертизи. Експерт-товарознавець 

використовує професійні знання стосовно визначення приналежності окремих одиниць або безлічі товару до однієї 

групи, може дослідити товарні (споживчі) властивості виробів з метою визначення їх фактичного стану або (та) їх 

вартості (початкової, залишкової). Проте зазвичай завдання уточнюються в ході проведення експертизи відповідно 

до конкретного провадження, залежно від мети та обставин вчиненого правопорушення [3]. 

У ході дослідження товарів інколи виникає необхідність у використанні знань не тільки в товарознавстві, а й в 

галузі інших наук (хімії, біології, тощо). 

Аналіз експертної практики показує нам ряд чинників, які впливають на якість експертного дослідження та 

терміни строки виконання експертиз. Якщо слідчі та суди будуть враховувати ці чинники під час призначення 

експертизи, підготовки матеріалів для експертного дослідження, то це може значно скоротити повернення 

матеріалів без виконання, кількість клопотань про надання документів, покращити організацію роботи експертів, а 

в остаточному підсумку захистити права громадян та сприяти виконанню завдань правосуддя в цілому [4]. 



Така синхронізація експертної та судової практики під час призначення експертизи може сприяти розробці 

положень, котрі будуть впливати на вдосконалення процесуального законодавства, а також на визначення 

напрямків наукової та методичної роботи в даній сфері [3]. 

Призначення судово-товарознавчої експертизи є складним процесом, який є результатом ініціативи сторін 

судового процесу та реалізації повноважень суду. Результатом дій щодо призначення таких перевірок 

відображаються в документі спеціального порядку - ухвалі суду про призначення судово-товарознавчої 

експертизи, який є основою для виникнення процедури взаємовідносин між судами та експертами-товарознавцями. 

Суд сам визначає потребу і необхідність стосовно призначення судово-товарознавчої експертизи не лише 

звертаючи увагу на те, чи має вона значення для встановлення фактів, а й те, чи можна його довести за допомогою 

інших, зібраних у справі доказів, а також якими є можливості у даному випадку судово-товарознавчої експертизи. 
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Актуальні питання судово-експертної діяльності є предметом дискусій вчених та практиків. Як зазначає 

О. Г. Рувін, розвиток судової експертизи як інституту доказового і процесуального права та належне експертне 

забезпечення правосуддя на загальнодержавному рівні не може відбуватися без наукових дискусій і проведення 

відповідних наукових розробок, де поєднуються думки теоретиків і практичний досвід експертів [1]. 

Одна із причин такої уваги полягає у тому, що досягнення завдань кримінального провадження безпосередньо 

залежить від судово-експертного забезпечення досудового розслідування та судового розгляду. Удосконалення 

судово-експертної діяльності має комплексний, системний та багатоаспектний характер. 

Судово-експертна діяльність є особливим видом діяльності, пов’язаної з організацією і проведенням судових 

експертиз, експертних досліджень, спрямованих на забезпечення уповноважених осіб (органів), юридичних і 

фізичних осіб незалежними, кваліфікованими та об’єктивними висновками, орієнтованими на максимальне 

використання науки і техніки, створенням та удосконаленням науково-методичної бази у галузі криміналістики і 

судової експертизи, а також державним управлінням у цій сфері [2, с. 39]. 

Судово-експертна діяльність має офіційний статус державно-правової форми діяльності державних органів. 

Вона відбувається шляхом організації і проведення судових експертиз під час здійснення правосуддя і спрямована 

на встановлення істини. Це потребує її розгляду як певного стану динамічної системи, функціонування якої має 

місце з урахуванням судово-правової реформи, що здійснюється в Україні [2, с. 9]. 

Наприклад, до одного із найактуальніших напрямів удосконалення судово-експертної діяльності є проведення 

судових експертиз згідно з міжнародними стандартами. Стандарти є джерелом найважливішої інформації, оскільки 

в них зібрано норми і правила, засновані на досягненнях у різних галузях техніки, технології та практичного 

досвіду і визнані методом консенсусу представниками усіх зацікавлених сторін [3, с. 24]. До міжнародних 

відноситься стандарти, розроблені міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International 

Organization for Standardization. Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) визначає стандартизацію як 

діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня упорядкованості у визначеній сфері шляхом 

установлення положень для загального та неодноразового застосування щодо наявних чи потенційних завдань [5]. 

Стандартизацію судово-експертного забезпечення слід розуміти як діяльність з досягнення оптимальної 

упорядкованості судово-експертної діяльності шляхом уніфікації нормативного та методичного забезпечення 

експертних досліджень. Беручи до уваги початок роботи в цьому напрямі в Україні, важливо розуміти, що 

стандартизація є безперервним процесом, та передбачає напрацювання нових стандартних методик із появою 

нових видів експертизи [6]. Як зазначає Н. В. Нестор, особливої актуальності набуває уніфікація методик 

експертиз та гармонізація судово-експертної діяльності в Україні з відповідними міжнародними стандартами в цій 

сфері, зокрема, з вимогами Європейської мережі судово-експертних установ (ENFSI) [6]. 

Опрацювання проблематики міжнародних стандартів у судово-експертній діяльності надало поштовх до 

стандартизації й інших форм застосування спеціальних знань під час кримінального провадження та проведення 

слідчих (розшукових) дій. Наприклад, А. О. Полтавський веде мову про стандартизацію проведення огляду місця 

події. На думку автора, приведення діяльності з огляду місць подій відповідно до вимог міжнародних стандартів 

стане удосконаленням забезпечення функціонування державних органів та установ у цій сфері з прогнозованим 

підвищенням його якості, підвищить довіру міжнародних партнерів під час розслідування транскордонних 

злочинів та забезпечить поштовх для актуалізації положень криміналістики [7]. 

Важливим напрямом удосконалення судово-експертної діяльності є залучення до вітчизняної практики кращого 

досвіду судово-експертних міжнародних та європейських організацій, здобутків судово-експертних установ 

іноземних держав. 



Як зазначає Н. М. Ткаченко, сьогодні існує необхідність запровадження міжнародного досвіду за двома 

основними напрямами. Перший полягає в дослідженні упорядкування процедури залучення експерта до 

кримінального провадження та відповідної системи суб’єктів судово-експертної діяльності в зарубіжних країнах з 

метою запозичення їх передового досвіду. Другий – в дослідженні міжнародних організацій, інститутів, які 

об’єднують ряд зарубіжних країн у переслідуванні спільної мети – експертного забезпечення кримінального 

провадження, та визначенні шляхів інтеграції української системи експертного забезпечення до вказаних 

міжнародних судово-експертних мереж [8]. 

Важливим кроком у забезпеченні реалізації вказаних вище напрямів є членство у міжнародних та європейських 

судово-експертних організаціях, зокрема, у Європейській мережі криміналістичних наукових установ (European 

Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)), яка об’єднує 73 провідних судово-експертних установ з 39 країн 

Європи. 

Вплив ENFSI на суспільне життя, розвиток науки і техніки полягає й у тому, що організації – виробники 

обладнання та засобів для судової експертизи приводять свою продукцію у відповідність до стандартів ENFSI. 

Головна увага спрямовується на уніфікацію, сертифікацію та стандартизацію методик судово-експертного 

дослідження і підвищення якості судових експертиз [9, с. 171-177]. 

Слід визнати, що членство у ENFSI є важливим стратегічним напрямом розвитку для всіх вітчизняних судово-

експертних установ, адже забезпечує високі міжнародні стандарти судово-експертної діяльності, взаємодію із 

широкого кола питань із європейськими партнерами, відкриває нові перспективні напрями розвитку.  

У зв’язку із євроінтеграційним напрямом розвитку України, слід якомога ширше долучати позитивний досвід 

європейських колег як стосовно правового регулювання судово-експертної діяльності, так й гармонізації 

експертних методик (їх змісту, стандартизації, а також практичного використання). 

Ще одним важливим напрямом розвитку судово-експертної діяльності є організація міжнародного 

співробітництва. Відповідно до розділу IV Закону України «Про судову експертизу» 1994 року, регламентовані 

такі форми його реалізації: 1) проведення судової експертизи за дорученням відповідного органу чи особи іншої 

держави (ст. 22); 2) залучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз (ст. 23); 

3) міжнародне наукове співробітництво (ст. 24) [10]. Однак, міжнародне співробітництво у сфері судово-

експертної діяльності має й інші форми виразу, супроводжується виникненням проблемних питань, які потребують 

нормативно-правового та методичного унормування. 

Таким чином, сучасний стан суспільного життя, виклики, які постають перед правоохоронними органами нашої 

держави, потребують підвищення ефективності судово-експертної діяльності. Важливими напрямами судово-

експертної діяльності в Україні є подальше удосконалення правового регулювання судово-експертної діяльності, 

забезпечення відповідності вітчизняної судово-експертної діяльності міжнародним стандартам, залучення до 

вирішення поставлених завдань кращого світового та європейського досвіду, організація міжнародного 

співробітництва у судово-експертній сфері. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ФАКТОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: 
УКРАИНСКО-КАЗАХСКИЙ ОПЫТ 

 
У тезах, на прикладі порівняння кримінального законодавства України та Республіки Казахстан, окреслені проблемні 

питання кваліфікації та визначені критерії забезпечення ефективності доказування фактів легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом. 

Ключові слова: докази, доказування, легалізація злочинних доходів, досудове розслідування, міжнародні слідчо-оперативні 
групи. 

 
The theses identify and determine problematic issues and criteria for ensuring the effectiveness of proving the facts of the criminal 

incomes legalization on the example of comparing the criminal legislations of Ukraine and the Republic of Kazakhstan. 
Key words: evidence, proving, legalization of criminal profits, pre-trial investigation, international investigative and operational 

groups. 
 
В тезисах, на примере сравнения уголовного законодательства Украины и Республики Казахстан, обозначены проблемные 

вопросы и определены критерии обеспечения эффективности доказывания фактов легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

Ключевые слова: доказательства, доказывание, легализация преступных доходов, досудебное расследование, 
международные следственно-оперативные группы. 

 
Легалізація (відмивання) майна (доходів), одержаного злочинним шляхом, – тяжкий злочин, який протягом 

останніх років став міжнародною проблемою. Кримінальна відповідальність за цей вид злочинів існує у всіх 

цивілізованих країнах світу. Не становлять виключення й Україна та Республіка Казахстан [1; 2]. 

Відповідно до чинного Кримінального кодексу України (далі – КК України) [1], за легалізацію доходів, 

одержаних злочинним шляхом, передбачена відповідальність ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, 

одержаного злочинним шляхом), а у разі використання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотичних 

засобів та сильнодіючих лікарських засобів – ст. 306 КК України (Використання коштів, здобутих від незаконного 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин 

або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів). 

Кримінальне законодавство Республіки Казахстан не розрізняє злочинні доходи за джерелом походження і 

передбачає кримінальну відповідальність за легалізацію грошових коштів та майна, одержаних злочинним 



шляхом (ст. 218 Кримінального кодексу Республіки Казахстан (далі – КК РК) (Легалізація (відмивання) грошей та 

іншого майна, одержаних злочинним шляхом)) [2]. 

При цьому, законодавець Республіки Казахстан диференціює предмет злочину, виділяючи грошові кошти серед 

іншого майна, здобутого злочинним шляхом, підкреслюючи тим самим що злочинці переважно прагнуть зберегти 

свої активи у ліквідних формах, однією з яких є готівка (гроші).  

Законодавством України більш узагальнено визначається предмет злочинів, передбачених ст. 209 КК України. 

Предметом легалізації (відмивання) визнається будь-яке майно (включаючи й грошові кошти), одержане 

злочинним шляхом. Але, вітчизняний законодавець, враховуючи підвищену суспільну небезпечність цього 

джерела походження злочинних доходів, окремим складом злочину встановлює кримінальну відповідальність за 

легалізацію коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських 

засобів (ст. 306 КК України). При цьому ст. ст. 209 та 306 КК України співвідносяться як загальна та спеціальна 

правові норми. 

Протидія легалізації доходів вимагає застосування сучасних й ефективних методів у масштабі всього світу. 

Одним з таких методів є позбавлення злочинців доходів, одержаних злочинним шляхом, та знарядь і засобів 

вчинення злочинів [3]. Але, щоб досягти бажаного результату, необхідно доказати не тільки факт вчинення 

легалізації (відмивання) доходів у діях підозрюваної особи, але й факт вчинення предикатного злочину, тобто 

злочину, який став джерелом одержання «брудного» доходу (майна). При цьому доцільно враховувати, що особа, 

яка легалізує (відмиває) доходи, не у всіх випадках особисто вчиняє предикатний злочин чи сприяє, як організатор 

чи пособник, вчиненню цього злочину. Достатньо щоб така особа усвідомлювала (розуміла), що майно (грошові 

кошти), яке легалізується, має злочинне походження. 

Суб’єктом легалізації доходів за чинним КК України (злочини, передбачені ст. ст. 209 та 306 КК України), 

може бути осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Тобто, за вітчизняним законодавством, суб’єкт легалізації 

доходів – загальний. Відповідно до положень КК Республіки Казахстан (ст. 218 КК РК), крім загального 

суб’єкту (основний склад злочину), відповідальність за легалізацію доходів можуть нести також службові 

особи (кваліфікований склад злочину). 

Для ефективного виявлення та доказування фактів легалізації доходів корисними будуть висновки 

швейцарського теоретика боротьби з відмиванням майна (доходів) Паоло Бернасконі та інших вчених, які, 

аналізуючи спрямованість світової економіки до глобалізації, звертають увагу на те, що у більшості випадків 

доцільно розрізняти: країни вчинення основного (предикатного) злочину, який став джерелом доходів, і країни 

«відмивання» доходів [4]. 

З огляду на транснаціональний характер злочинності, процес доказування ускладнюється у тих випадках, коли 

легалізація злочинних доходів відбувається на території більше ніж однієї держави. 

Як показує вивчення слідчої та судової практики [5], а також власний досвід слідчої роботи, початковою 

стадією легалізації (відмивання) доходів у великих розмірах фактично є готівка, яка, у переважній більшості 

випадків, одержується на території однієї країни, а легалізується (відмивається) на територіях інших держав. 

Враховуючи викладене, під час доказування, на нашу думку, можна успішно використовувати трифазну модель 

легалізації злочинних доходів, запропоновану FATF [6]. Ця модель передбачає виділення у єдиному процесі 

легалізації злочинних доходів наступних стадій: розміщення (рlасеment – англ.); розшарування (layering – англ.) та 

інтеграцію (integration – англ.). При цьому стадія розміщення злочинних доходів, особливо у великому розмірі, є 

найслабшою ланкою у процесі легалізації (відмивання) доходів. Незаконно отримані доходи найлегше виявити на 

цій стадії. 



Якщо розміщення злочинних доходів пройшло успішно, тобто не було виявлено правоохоронними органами, то 

розкрити подальші дії щодо їх легалізації (відмивання) стає набагато важчим, а у більшості випадків –

 неможливим. Різні фінансові операції нашаровуються одна на іншу з метою ускладнення роботи учасників 

системи протидії легалізації злочинних доходів, спрямованої на виявлення злочинних доходів та осіб, які їх 

легалізують, а також на припинення цієї діяльності. 

Таким чином, друга стадія – розшарування, тобто відрив злочинних доходів від джерел їх походження шляхом 

складного ланцюга фінансових операцій, спрямованих на маскування походження доходів, що перевіряються, 

ускладнює, а частіше – унеможливлює доказування фактів легалізації злочинних доходів. 

Чинним законодавством України, як і законодавством Республіки Казахстан, не визначено мінімального 

розміру доходів (коштів або вартості майна), як предмета легалізації, що дає підстави для притягнення до 

кримінальної відповідальності за ст. ст. 209 та 306 КК України (ст. 218 КК РК). Отже, основний злочин за своїм 

складом є формальним. Такий підхід дає можливість при кримінально-правовій оцінці дій, вчинених з коштами або 

майном, розмір яких незначний, виходити з положень загальної частини Кримінального кодексу, враховуючи не 

тільки обсяг доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 11 КК України (незначність діяння)), але й тяжкість 

предикатного злочину. 

Поєднуємо думку тих вчених, які вважають, що закріплення таких ознак, як здійснення відмивання доходів у 

великому (ч. 2 ст. 209 КК України; ч. 3 ст. 218 КК РК) або особливо великому (ч. 3 ст. 209 КК України) розмірах, є 

недоцільним: по-перше, критерії, встановлені для визнання легалізації (відмивання) доходів вчиненими у великому 

або особливо великому розмірі – необґрунтовано завищені; по-друге, наявність таких ознак пов’язує суспільну 

небезпечність відмивання з певним розміром коштів, що виступають предметом злочину, фактично 

переорієнтовуючи склад злочину з формального на матеріальний. На нашу думку, більш ефективним і достатнім 

було б визначення кваліфікуючих ознак з акцентом на суб’єкт вчинення злочину: особа, раніше судима за 

легалізацію (відмивання) доходів; легалізація, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб (для ч. 2 

ст. 209 КК України), або організованою групою, як зазначено у ч. 3 ст. 209 КК України. 

Викладене дозволяє зробити висновки про те, що ефективність доказування фактів легалізації (відмивання) 

доходів забезпечується: 

1) командною роботою правоохоронних органів двох і більше країн (при цьому ефект підсилюється, якщо 

законодавство цих країн гармонізоване); 

2) якісним документуванням не тільки процесу легалізації доходів, підготовчого процесу, але й фактів 

вчинення предикатних злочинів; 

3) наявністю не тільки приводів, але й підстав для початку досудового розслідування фактів 

легалізації (відмивання) доходів (однієї аналітичної довідки і схеми, що відбиває рух коштів, замало. Потрібні 

матеріали, зібрані внаслідок комплексного проведення аналітичних та оперативних заходів; документи (копії 

документів), що підтверджують вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, у тому числі 

інформація про підготовчі дії, вчинені предикатні правопорушення та коло осіб, причетних до цих дій); 

4) своєчасним створенням та злагодженою (скоординованою) роботою міжнародних слідчо-оперативних груп; 

5) своєчасним залученням фахівців у сфері комп’ютерних технологій, банківської та господарської 

діяльності (не лише під час розслідування кримінальних проваджень (справ), а й до початку кримінального 

провадження (на стадіях виявлення та документування протиправних дій підозрюваних осіб)). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 
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У тезах наукової доповіді (повідомлення) розкриті актуальні питання проведення судових комплексних експертиз щодо 
проєктної документації об'єктів будівництва, на предмет дотримання вимог, які унеможливлюють виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру обумовлені необхідністю забезпечення повного, обґрунтованого та об’єктивного 
дослідження відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів та останніх досягнень науки і техніки. 

Ключові слова: судова експертиза, протипожежна безпека, безпека об’єктів будівництва. 
 
The abstracts of the scientific report (report) reveal topical issues of conducting comprehensive forensic examinations on the design 

documentation of construction sites for compliance with requirements that prevent emergencies of man-made and natural nature due to 
the need for full, sound and objective research in accordance with the requirements current regulations and the latest advances in science 
and technology. 

Key words: forensics, fire safety, safety of construction sites. 
 
В тезисах научного доклада (сообщения) раскрыты актуальные вопросы проведения судебных комплексных экспертиз по 

проектной документации объектов строительства, на предмет соблюдения требований, исключающих возникновение 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, обусловлены необходимостью обеспечения полного, 
обоснованного и объективного исследования в соответствии с требованиями действующих нормативно правовых актов и 
последних достижений науки и техники. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, противопожарная безопасность, безопасность объектов строительства. 
 
В умовах швидких змін у законодавстві, що направлені на дотримання вимог безпеки будівель та споруд, 

обмеження поширення пожежі та удосконалення засобів та систем запобігання пожеж, боротьби з останніми та 

усунення їх наслідків [1, 2], передбачені нормативно-правовими актами методи встановлення ступеню 

вогнестійкості будівель та споруд, стійкості їх до негативних проявів зовнішніх впливів техногенного та 

природного характеру потребують довготривалих процедур та витрат часу і фінансів [3, 4, 5, 6]. Проте, законодавчі 

зміни вимог безпеки не завжди узгоджені з нормативно-правовими актами, які регламентують визначення та 

застосування відповідних вимог при проектування та будівництві будівель та споруд. Також, при проведенні 

комплексних судових експертиз, виникають питання, що тісно пов’язані з встановленням стійкості запроєктованих 



об’єктів чинникам техногенного та природного характеру, у тому числі і фактичного ступеню вогнестійкості 

будівель та споруд. Такі дослідження переважно є проміжними для встановлення причинно-наслідкового зв’язку 

при вирішенні інших, поставлених на вирішення питань, проте, відповідно до наявної нормативно-правової 

бази [7], експерт у переважній більшості ситуацій не в змозі визначити стійкість об’єкта до негативних чинників 

техногенного та природного характеру, зокрема й ступінь вогнестійкості будівлі чи споруди через, як правило, 

обмеженість вихідних даних у наявних досліджуваних матеріалах. Наслідком вищевказаного є критичне 

підвищення відсотку неможливості проведення досліджень при проведенні зазначених експертиз, зокрема з 

містобудівних питань, безпеки життєдіяльності та питань пожежної безпеки. 

Саме тому, в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз здійснюється розроблення 

методичних рекомендацій, які стануть ефективним методичним матеріалом з удосконалення та поліпшення якості 

виконання судових експертиз, що містять етапи дослідження з визначення дотримання вимог, які 

унеможливлюють виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру будівель та споруд, з 

набуттям належної доказовості та обґрунтованості проведених досліджень. 

Дана науково-дослідна робота (далі – НДР) проводиться з метою розширення методичного забезпечення при 

вирішенні питань, пов’язаних із стійкістю будівель та споруд щодо впливів на них негативних чинників 

техногенного та природного характеру. Слід також зазначити, що на практиці перелік вирішуваних питань, які 

входять до компетенції судових експертів, які приймають участь у проведенні таких комплексних експертиз 

постійно збільшується, зокрема замовників їх проведення цікавлять питання стану та придатності до застосування 

різного роду інженерного обладнання, а також прийнятих конструктивних рішень у розроблених проектах, а також 

у об’єктах, які за ними збудовані, відповідності нормативним вимогам щодо дотримання пожежної, техногенної 

безпеки тощо. 

Тому, й висновки судових експертів та їх висновки в проведених експертних дослідженнях викладається по-

різному, через що мають місце випадки, коли такі обставини створюють умови для складення протилежних за 

змістом висновків стосовно одного й того ж об’єкту що досліджується експертами. 

Найбільш критична ситуація у методичному забезпеченні щодо проведення подібних комплексних експертних 

досліджень – це некоректно визначений їх предмет, оскільки він визначений в методиках за напрямками 

будівельно-технічних, пожежно-технічних експертних досліджень та досліджень у галузі безпеки життєдіяльності. 

Отже, на сьогодні узагальнені дані щодо предмету експертних досліджень техногенної безпеки як такої. 

Результати НДР є ефективним засобом удосконалення та поліпшення якості виконання комплексних судових 

експертиз, зокрема з вирішення питань стійкості досліджуваних об’єктів, у тому числі і за проектною 

документацією щодо будівель та споруд, стосовно негативних впливів чинників техногенного та природного 

характеру. 

За результатами НДР будуть розроблені методичні рекомендації, призначені для використання судовими 

експертами при проведені комплексних судових будівельно-технічних, пожежно-технічних експертиз та експертиз 

безпеки життєдіяльності, а також експертних досліджень з урахуванням вище викладених тез. 
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Тенденция сближения Украины с европейскими странами во всех сферах жизнедеятельности проявляется, в 

том числе, в области судебно-экспертной деятельности. Налаживаются контакты между государственными 

судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних дел Украины и 

Европейской Сетью судебно-экспертных учреждений (ENFSI). Отечественными правоведами изучается 

организация предоставления судебно-экспертных услуг, научные основы различных видов судебных экспертиз, 

передовые методики исследования наиболее распространенных объектов экспертизы. В связи с изложенным 

представляет, на наш взгляд, интерес рассмотрение особенностей процессуального порядка привлечения судебных 

экспертов в уголовном процессе Англии и Уэльсе, который не нашел достаточного отражения в отечественной 

литературе. 

Привлечения экспертов в уголовном судопроизводстве Англии и Уэльса регулируется несколькими 

нормативными документами. Основным актом являются «Уголовные процессуальные правила» (далее – Правила), 

принятые парламентом в 2020 году [1]. Проведению экспертизы посвящена Часть 19 Правил – «Экспертные 

доказательства» («Expert Evidence»). Другим документом, который трактует отдельные положения Правил, 

являются «Директивы по уголовной практике» в редакции 2020 года (далее – Директивы) [2]. В части, 

посвященной экспертным доказательствам, раскрываются положения, касающиеся назначения, проведения и 

оценки экспертного заключения, клятвы эксперта, предварительного обсуждения экспертных заключений, 

введения экспертных доказательств в судебное рассмотрение. Еще одним нормативом, определяющим 

деятельность эксперта, являются «Кодексы практики и поведения для поставщиков услуг судебной экспертизы и 

практикующих специалистов в области уголовного правосудия» [3]. Кодексы разработаны независимым 



государственным органом – Регулятором судебной экспертизы, который действует от имени системы уголовного 

правосудия в целом [4]. Регулятор судебной экспертизы гарантирует, что предоставление услуг судебной 

экспертизы в рамках системы уголовного правосудия соответствует утвержденным научным стандартам качества. 

Соответствующие стандарты качества разрабатываются и требуют соблюдения для всех отраслей судебной 

экспертизы. Эти стандарты должны соблюдаться одинаково и независимо от того, осуществляется судебно-

экспертная деятельность малыми или крупными организациями, частными компаниями, государственными 

лабораториями, полицией или отдельными сведущими лицами. Рассмотрим основные положения привлечения 

эксперта в судах Англии и Уэльса.  

Согласно пункту 19.2 Правил (пункт – далее п.) цель привлечения эксперта состоит в оказании активного 

содействия суду в выполнении его обязанностей – осуществлении правосудия. Выводы эксперта должны быть 

объективными, беспристрастными, находиться в пределах области или областей его знаний. Исходя из этих 

требований, эксперт независим от стороны, которая поручает задание или оплачивает проведенное исследование. 

Эксперт должен указать в заключении и при даче показаний область своих знаний; обращать внимание суда на 

любой вопрос, ответ на который выходит за пределы области его знаний; раскрыть стороне, по заданию которой 

проводил экспертизу, все, что он установил в ходе исследования. 

В праве Англии и Уэльса выделяют два вида показаний эксперта, исходя из того, сообщает ли он о факте, 

который наблюдал (эксперт как сведущий свидетель), или дает информацию в форме выводов, основанных на 

проведенном исследовании. В связи с этим различием, согласно п. 19.3 Правил, сторона, привлекающая эксперта, 

может направить его заключение в суд и противоположной стороне (сторонам) двумя способами. Если установлен 

факт экспертом-свидетелем, то направляется краткое изложение (резюме) выводов для признания этих фактов 

противоположной стороной. Если проведено исследование, то направляется полное экспертное заключение. 

Помимо этого, в заключении должно быть отражено все известное стороне, привлекавшей эксперта, что может 

быть разумно сочтено способным усомниться в достоверности заключения, авторитете или беспристрастности 

эксперта. Правила определяют, что по требованию противоположной стороны ей должны быть предоставлены 

копии или дана возможность проверки любого проведенного исследования, измерения, испытания или 

эксперимента, на которых основаны выводы эксперта. После получения резюме или экспертного заключения 

противоположная сторона составляет ответ инициатору экспертизы и суду, в котором указывает какие выводы 

эксперта признаются установленным фактом, а если вывод не принимается, то каковы спорные вопросы. Сторона, 

инициировавшая экспертизу, не может представить заключение эксперта в суд, если резюме или полное 

заключение не были направлены противоположной стороне или эксперт лично не провел исследование. 

В п. 19.4 Правил подробно излагаются требования к содержанию заключения эксперта, которое должно 

содержать заявление о понимании экспертом своих обязанностей и необходимости правдивости выводов; 

информацию о квалификации; наличие опыта и аккредитации эксперта; использованной литературе; исходных 

данных по делу; сведений, которые могут потребоваться суду для принятия решения о том, является ли 

заключение эксперта достаточно достоверным, чтобы быть допустимым в качестве доказательства; выводы по 

результатам проведенного исследования. Эксперт может использовать результаты исследований иного сведущего 

лица (например, результаты исследований, измерений, эксперименты) для обоснования своего вывода. В этом 

случае эксперт должен указать квалификацию, соответствующий опыт и аккредитацию этого лица и подтвердить, 

что он лично установил данные, изложенные в сообщении. Когда в заключении излагаются различные мнения по 

вопросам экспертизы, то эксперт отмечает имеющиеся разногласия и обосновывает собственный вывод. Эксперт 

вправе отказаться от проведения экспертизы, если не имеет соответствующей квалификации. 



Если каждая из сторон подготовила свое экспертное заключение по одному и тому же вопросу, то, в 

соответствии с п. 19.6 Правил, суд при необходимости предоставляет возможность экспертам заранее, до слушания 

дела, обсудить экспертные выводы. Согласно п. 19С.2 Директив целью дискуссий между экспертами является 

согласование и сужение вопросов, в частности, определение объема соглашения между ними; пункты и причины 

разногласий; действия, которые могут быть предприняты для разрешения нерешенных разногласий; любые иные 

существенные вопросы и степень их согласованности. По результатам обсуждения готовится общее заявление в 

суд, в котором указываются выводы, по которым эксперты пришли к согласию, а если не согласны, то по каким 

причинам. Сторона не может представить экспертные доказательства, если эксперт не выполнил указания суда о 

предварительном обсуждении. 

В случае, когда по заданию нескольких обвиняемых проведены отдельные экспертизы по одному и тому же 

вопросу, суд может распорядиться, чтобы заключение по этому вопросу было дано одним общим экспертом. При 

отсутствии согласия в выборе эксперта, суд самостоятельно указывает эксперта из подготовленного 

списка (п. 19.7 Правил). При выборе общего эксперта согласно п. 19.8 Правил обвиняемые вправе давать ему свои 

указания, одновременно направляя копии другим обвиняемым. 

Сторона, представляющая заключение эксперта, имеет право скрыть часть информации, установленной 

экспертом, от противоположной стороны (п. 19.9 Правил). Инициатор привлечения эксперта направляет 

ходатайство в суд с объяснением причин сокрытия данных. Суд решает вопрос, отвечает ли общественным 

интересам утаивание такой информации. Кроме того, противоположная сторона уведомляется о неполноте 

заключения, с объяснением причин, почему скрыта информация, и отметкой, что она предназначена только для 

суда. Суд может удовлетворить ходатайство либо дать указание передать другой стороне любую часть заключения, 

в которой сокрыта информация. 

Приведенные данные свидетельствуют, что отдельные положения привлечения эксперта в уголовном 

судопроизводстве Англии и Уэльса совпадают с отечественными процедурами (цель и основание привлечения 

эксперта, требования к личности эксперта, содержание заключения, проведение экспертизы несколькими 

экспертами, предварительное ознакомление сторон с экспертизами и др.), иные нормы (предварительное 

совместное обсуждение экспертами данных ими заключений, формирование единого заявления экспертов по 

результатам дискуссии, избрание единого общего эксперта, сокрытие части информации в заключении) требуют 

дальнейшего анализа и в случае положительных результатов – адаптации в украинское законодательство. 
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У роботі розглядаються особливості інформаційного та психологічного аспектів інсценування злочинів. Визначаються 

особливості формування та дослідження версій під час розслідування інсценування, а також способи викриття факту 
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The paper examines the features of the informational and psychological aspects of staging crimes. At the core of the research are the 

specificities of the formation and exploration of versions during the investigation of the staging, as well as the methods of disclosure of 
the fact of the staging during the interrogation. 

Key worlds: staging a crime, ideal (mental) model, psychological aspect of staging. 
 
В работе рассматриваются особенности информационного и психологического аспектов инсценировки преступлений. 

Определяются особенности формирования и исследования версий при расследовании инсценировки, а также способы 
разоблачения факта инсценировки при проведении допроса. 

Ключевые слова: инсценировка преступления, идеальная (мысленная) модель, психологический аспект инсценировки. 
 
Проблеми викриття способів приховування злочину як одного з видів протидії розслідуванню привертають 

увагу фахівців у сфері криміналістики та інших юридичний наук. 

Відомо, що процес розслідування злочинів залежить від характеру відображення інформації про способи його 

вчинення. Значний вплив на таку інформацію мають умови, в яких учиняються злочини та заходи злочинців щодо 

знищення слідової картини або приховання (маскування) своєї протиправної діяльності [1, с. 137]. 

Інсценування злочинів є одним з різновидів протидії правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю. Як і 

будь-яка діяльність інсценування кримінального правопорушення складається із певних стадій (етапів) його 

вчинення. Першим етапом інсценування є уявлення суб’єктом інсценування обстановки, яку він бажає створити, 

тобто формування у свідомості елементів за допомогою яких можливо замаскувати вчинений злочин. Другим 

етапом є безпосередня реалізація уявного плану шляхом інсценування та підготовка аргументації, яка «пропонує» 

пояснення встановленим слідчим фактам [2, с. 272-273]. 

Зазначимо, що дії злочинця під час інсценування можуть бути направлені для маскування як злочинної події в 

цілому, або окремих обставин вчиненого злочину, так і самого суб’єкта злочину, що дозволить йому створити 

необхідне для себе алібі. 

Тому інсценування події злочину з інформаційної точки зору можна представити як відображення двох 

ідеальних (уявних) моделей, а саме: вчиненого злочину та імітованого діяння.  

Побудова плану інсценування потребує вирішення багатьох логічних завдань, спрямованих на таку повну або 

часткову імітацію моделі, яка б замінювала справжню подію, створювала видимість незлочинної події, або 

вчиненої за необережності. Так, інсценування відрізняється від інших способів приховування злочинів особливою 

складністю побудови ідеальної (уявної) моделі, що є основою для подальших дій, спрямованих на її здійснення. 

Складність тут полягає в ланцюзі логічно взаємопов’язаних міркувань щодо способів інсценування та 

рефлексивного мислення, спроб відтворення можливої пізнавальної діяльності слідчого та інших осіб. При цьому 

злочинець обирає такі варіанти інсценування й супутньої йому поведінки, які б найбільш переконували осіб у тій 

версії, що була сформульована злочинцем і здійснена як найбільш оптимальна та вражаюча [3, с. 121]. 



Під час інсценування мислення злочинця та його дії, як правило, спрямовані на демонстративне посилення 

відмінностей між тим, що відбулося насправді, і тим, що він намагається інсценувати. У таких випадках завжди 

має місце подібність цих подій – розкрадання фальсифікують під крадіжку зі зламом, убивство – під 

самогубство [4, с. 23]. 

Але слід мати на увазі те, що інсценувальник, в переважній більшості випадків, може не до кінця уявляти як і в 

якій послідовності діє справжній злодій. Для нього такий процес може проходити у незнайомій та незвичній 

обстановці, обтяжується усвідомленням майбутньої злочинної події, а також впливає на його психіку. Це пов’язане 

з аномальним характером діяльності (дій), що виключає певну емоційну напругу.  

Саме велике психологічне напруження та наявність інших об’єктивних факторів, що створюють певні 

непередбачувані перешкоди, можуть з одного боку, зламати навіть добре продуману логіку приховування та 

створити можливість промахів для злочинця, з іншого – отримання важливої інформації для слідчого. У цьому 

парадокс приховування і виявлення прихованого [5, с. 11]. 

Як бачимо, психологічний аспект інсценування є досить складним та багатогранним. Він залежить не лише від 

внутрішніх компонентів особи та її злочинних дій, які вона намагається приховати за допомогою інсценування, але 

й від зовнішніх факторів, в яких ці дії відображуються. 

Ще однією особливістю інсценування є той факт, що дії з приховування злочину, як правило, вчинюються в 

умовах дефіциту часу, у результаті чого такі дії можуть характеризуватися неповнотою, хаотичністю, 

спонтанністю тощо. Але є певні випадки, коли критичне мислення злочинців піднімається і до високого рівня – до 

рефлексії другого ступеня, коли злочинці вчинюють так би мовити «інсценування інсценування». При цьому, вони, 

враховуючи здатність слідчого мислити критично, навмисно планують активізацію його мислення навколо 

навмисно створеного інсценування, що надається з метою відведення слідчого від правильного 

шляху [6, с. 232, 235]. 

Щоб уникнути помилок при формуванні та дослідженні версій у розслідуванні злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням, слідчому необхідно, перш за все, враховувати психологічні особливості інсценування, вивчати 

кожного учасника події з психологічної точки зору, припускати усі можливі варіанти відхилень від обстановки, що 

«пропонується», спробувати зробити заміщення об’єктів обстановки таким чином, щоб при вивченні моделі 

інсценованої події з’явилася нова інформація про цей об’єкт. Ця інформація також може бути використана з метою 

викриття факту інсценування під час допиту злочинця. 

Так, у випадках, коли у розпорядженні слідчого є достатні фактичні дані про інсценування злочину, він може 

планувати подолання протидії вже під час першого допиту. Наприклад, він може обирати відкриту наступальну 

тактику, реалізація якої передбачає демонстрацію недовіри до показань підозрюваного. Найбільш оптимальним 

варіантом у цій ситуації є спростування показань по суті шляхом пред'явлення інформації про справжні обставини, 

обстановку події та інші дані, що пов’язані з інсценуванням, про які допитуваний дає хибні показання. 

Також не виключається тактика допиту слідчим шляхом маскування власних намірів з використанням 

контрманіпулятивних методів прихованого впливу на допитуваного. У цьому випадку викриття інсценування 

можливе за допомогою таких тактичних прийомів як: припущення легенди, виявлення та використання протиріч у 

показаннях, непрямий допит та деяких інших. В процесі подолання протидії слідчий може переходити до 

наступальної тактики або варіювати її з очікувальною. 

Отже, психологічний аспект інсценування відіграє важливу роль у розслідуванні цієї категорії злочинів. Крім 

того, правильній та адекватній оцінці даних в цій ситуації сприятимуть: а) необхідні теоретичні знання 

слідчого (знання відповідних криміналістичних характеристик розслідування, «типова слідова картина» злочину та 



інсценувань); б) його професійний досвід проведення слідчих (розшукових) дій, в ході яких слідчий має оперувати 

інформацією про конкретну подію [7, с. 95, 120]. 
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Розглянуто проблемні питання, пов’язані зі створенням, реєстрацією та використанням експертних методик проведення 

судових експертиз. Визначено та проаналізовано існуючі як теоретичні проблеми, пов’язані з визначенням методики, її 
структурою та змістом, так і практичні проблеми відносно атестації та реєстрації експертних методик, а також подальшого їх 
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Problematic issues related to the creation, registration and use of expert methods of forensic examinations are considered. The 

existing theoretical problems related to the definition of the methodology, its structure and content, as well as practical problems 
regarding the certification and registration of expert methods, as well as their further use by relevant specialists are identified and 
analyzed.  

Key words: expert methods, content and structure of methods, approbation and registration of methods. 
 
Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с созданием, регистрацией и использованием экспертных методик 

проведения судебных экспертиз. Определены и проанализированы как теоретические проблемы, связанные с определением 
методики, ее структурой и содержанием, так и практические проблемы относительно аттестации и регистрации экспертных 
методик, а также дальнейшего их использования соответствующими специалистами.  

Ключевые слова: экспертная методика, содержание и структура методики, апробация и регистрация методик. 
 
Дослідженню методик проведення судових експертиз приділялась велика увага науковцями, які вивчали і 

експертну методику як таку, і конкретні роди або види судових експертиз: Це наукові праці Т. В. Авер’янової, 

Р. С. Бєлкіна, А. І. Вінберга, В. Г. Гончаренка, А. В. Іщенка, О. Н. Колесніченка, В. П. Колмакова, В. С. Мітричева, 

В. Ф. Орлової, М. Я. Сегая, О. Р. Шляхова та інших видатних криміналістів. Проте до сьогоднішнього часу 

залишається низка невирішених проблем теоретичного та практичного характеру [4, с. 24]. 

Одним з перших науковців, який запропонував визначення експертної методики, був О. Р. Шляхов, який 

вважав, що методика кожного виду судової експертизи – це система методів, прийомів і технічних засобів, що 



застосовуються для вирішення конкретних завдань у певній послідовності та враховують специфіку вирішуваних 

питань і досліджуваних речових доказів [6, с. 125]. 

Відомий вчений-криміналіст О. Н. Колесніченко визначив методику як систему загальнонаукових положень, 

методичних рекомендацій, заснованих на нормах кримінально-процесуального закону, які використовуються з 

метою розкриття та розслідування злочинів [10, с. 30]. Вчений-криміналіст Р. С. Бєлкін визначив так 

методику: «Криміналістична методика – це система визначених елементів, взаємозалежних та взаємовизначальних, 

розташованих у певному порядку, які становлять структуру методики» [5, с. 502]. 

Пізніше різні автори наводили достатньо велику кількість інших визначень методики експертного дослідження. 

Так, А. М. Зініна і Н. П. Майліс у своєму посібнику «Судебная экспертиза» відзначали, що експертна методика –

 це програма дій, що пропонує експерту в категоричній або рекомендаційній формі використовувати певні методи 

дослідження об’єктів, послідовність і процедуру застосування цих методів [9, с. 22]. Отже, поняття «експертна 

методика» є цілком сформованим. Методика – це рівень високоспеціалізованого методологічного знання, а тому 

завжди повинна мати чітко виражений нормативний характер. 

Аналізуючи міжвідомчі та відомчі методики можна констатувати факт відсутності єдиного методичного 

підходу до їх репрезентації. Це становить важливу методологічну проблему сучасної судової експертизи. Створені 

в різний час, різними відомствами, існуючі методики мають дещо різну структуру, а відповідно й відмінний між 

собою зміст. 

Створення нових методик є творчим процесом, заснованим на пізнанні закономірностей процесу утворення 

ознак на об’єктах дослідження, виявленні цих ознак з використанням певних засобів і методів. Конкретною метою 

створення нових методик є розширення обсягу фактичних даних, що надаються слідству та суду, засноване на 

можливості вирішення нових завдань, дослідження нових об’єктів, скорочення строків проведення експертиз, 

матеріальних і трудових витрат, зменшення кількості невирішених питань, підвищення наукового рівня й повноти 

вирішення експертних завдань [7, с. 254]. 

Деякі автори сходяться на думці, що будь-яка експертна методика незалежно від її виду повинна включати в 

себе ряд обов’язкових елементів, які утворюють її структуру. А саме містити вказівку на склад специфічних 

об’єктів, на можливості даної методики та її надійність, на прийоми, методи і засоби дослідження, а також на 

порядок і послідовність їх застосування. Крім цього, методики повинні містити приписи щодо умов та процедур 

застосування прийомів, методів, засобів і опис можливих результатів [8, с. 254]. 

Загалом науковцями та практиками виділяються чотири етапи (стадії) створення експертних методик: 

1) дослідження закономірностей, що обумовлюють прояви ознак, які характеризують ті або інші об’єкти; 

2) виділення з усієї сукупності виявлених ознак тих, які задовольняють вимогам, що дозволяють використовувати 

їх в експертному дослідженні; 3) визначення доступних широкому колу експертів-практиків технічних засобів, 

методів і прийомів, що дають можливість вивчати зазначені ознаки; 4) оформлення методики у вигляді, що 

дозволяє однозначно сприймати і використовувати викладену в ній інформацію методичного характеру, в тому 

числі проводити оцінку одержуваних результатів. 

Необхідно зазначити, що недостатньо лише розробити відповідну методику, перед її використанням експертами 

вона повинна пройти відповідну процедуру об’єктивної оцінки та отримати рекомендації до впровадження її в 

експертну практику.  

Атестація експертних методик становить окрему проблему судової експертології. Згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.07.2008 № 595, якою затверджений Порядок атестації та державної реєстрації методик 

проведення судових експертиз, атестація методик полягає в оцінці звіту про наукову роботу, виконану з метою 



розроблення методик, шляхом проведення його рецензування та апробації. У разі потреби до атестації методик 

залучаються провідні фахівці з відповідних галузей знань за їх згодою [2]. 

Рецензування звіту про наукову роботу проводиться фахівцями з відповідних галузей знань, які не брали участь 

у розробленні методики, з метою визначення актуальності та новизни з урахуванням сучасних досягнень науки і 

техніки, а також можливості використання методик в експертній практиці. За результатами розгляду звіту 

складається письмова рецензія. 

Апробація методик проводиться фахівцями спеціалізованих установ, які не брали участь у їх розробленні, з 

метою перевірки обґрунтованості методик, а також оцінки їх ефективності та результативності для виконання 

експертних завдань. 

Результати атестації методик розглядаються науковими радами спеціалізованих установ, які діють відповідно 

до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі – вчені ради). У разі прийняття вченою 

радою рішення про рекомендацію до впровадження методики в експертну практику – вона подається для 

державної реєстрації. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України 02.10.2008 № 1666/5 методики, подані для державної 

реєстрації, розглядаються Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України 

та у разі прийняття нею рішення про державну реєстрацію, методикам присвоюється відповідний реєстраційний 

код і до Реєстру заносяться відповідні дані [3]. 

Чинним Кримінально-процесуальним кодексом України, введена змагальна система судочинства, а тому може 

виникнути проблема конкуренції експертних методик. Така конкуренція може виникнути тоді, коли в різних 

експертних установах, можливо, в різний час, були розроблені методики дослідження того самого об’єкта, які в 

певній мірі відрізняються одна від одної. 

Негативом такої ситуації є те, що при наявності конкуруючих теоретично обґрунтованих і науково розроблених 

методик, по-перше, з’являється можливість сторонам обвинувачення та захисту обирати більш «обґрунтовану», на 

їх погляд, методику, що в кінцевому рахунку може призвести до протилежних висновків та затягування строків 

кримінального провадження. По-друге, така конкуренція методик якоюсь мірою ставить під сумнів авторитетність 

висновків судового експерта, оскільки при можливості науково обґрунтувати протилежні висновки втрачається 

віра у достовірність отриманих експертом результатів [8, с. 325]. 

Вирішенням проблеми конкуренції методик дослідження як раз може стати процедура їх розгляду та державної 

реєстрації одним органом, у який би входили фахівці експертної галузі з різних відомств, а також «інвентаризація» 

вже існуючих експертних методик. Така «інвентаризація» може проходити у вигляді, наприклад, паспортизації. На 

думку окремих авторів, належним чином проведена паспортизація експертних методик дозволить вирішити 

питання відмінності в розумінні не тільки сутності численних методик експертиз різних видів, але й самої суті 

методики судово-експертного дослідження як такої. А це, своєю чергою, позитивно позначиться і на якості судово-

експертних досліджень, і на ефективності використання результатів таких досліджень в процесі 

доказування [7, с. 151]. 

Держателем Реєстру методик проведення судових експертиз є Міністерство юстиції України. Однак, більшість 

методик в Реєстрі має гриф «для службового користування». Наявність такого єдиного реєстру судово-експертних 

методик, безумовно, є позитивним моментом. Але залишаються проблемні питання, пов’язані з доступністю 

зареєстрованих методик до практичного використання їх експертами, а також слідчими, прокурорами, судами та 

захисниками для оцінки експертних висновків. Зараз існують випадки, коли фахівці експертної служби 

Міністерства внутрішніх справ України зовсім не знають про методику, розроблену, наприклад, одним із науково-

дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України, і навпаки. 



Наступною проблемою є недостатнє забезпечення інформацією відповідних судових та правоохоронних 

органів про існування окремих методик та взагалі про можливості судових експертиз. На думку Р. С. Белкіна, це 

можливо усунути шляхом проведення семінарів для слідчих за участю провідних експертів з ретельним аналізом 

проведених досліджень, демонстрацією експертної та спеціальної техніки [5, с. 187]. 

На підставі вищевказаного, можна зробити такі висновки: 

1) хоча проблематикою, пов’язаною з методиками проведення судових експертиз, вчені та практики 

займаються достатньо довгий час, на сьогодні залишаються питання як теоретичного, так і практичного характеру; 

2) до проблем теоретичного характеру можна віднести деяку неоднозначність у розумінні експертної методики 

взагалі, відсутність її у переліку виробничо-практичних видань у відповідному Держстандарті; 

3) проблеми практичного характеру стосуються процедури їх атестації та доступності зареєстрованих методик 

для практичного використання експертами й іншими учасниками кримінального провадження. 
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Рассмотрена оценка вывода эксперта в системе процесса доказывания в уголовном производстве. Обосновано 

необходимость учитывания в этом процессе оценку вывода, сделанную экспертом и руководителем экспертного учреждения. 
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Відповідно до ст. 94 КПК України оцінка такого доказу, як висновок експерта, полягає в тому, що слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 



неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють його з 

точки зору належності, допустимості, достовірності, а в сукупності з іншими зібраними доказами – з точки зору 

достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення. При цьому жоден доказ, у тому 

числі висновок експерта, не має наперед встановленої сили. 

Діяльність з оцінки висновку експерта за своїм змістом є логічним, розсудливим, мисленнєвим 

процесом [1, с. 140]. Оцінка висновку експерта – це складний процес, зміст якого переважно залежить від виду 

експертизи, об’єктів, використаних методів дослідження [2, с. 59]. 

У наукових джерелах розрізняють декілька аспектів оцінки висновку експерта. По-перше, оцінку 

безпосереднього висновку експерта як процесуального акту з метою з’ясувати правильність проведення 

дослідження; по-друге, оцінку встановлених висновком експерта фактів шляхом зіставлення з іншими зібраними 

доказами для визначення ступеня повноти проведеного дослідження, наукової обґрунтованості підсумкових 

висновків, перевірки процесуальних вимог призначення і проведення експертизи, достовірності отриманих 

експертом результатів [3, с. 355-356]. 

Аналіз навчально-методичних видань з криміналістики засвідчує розгляд питань оцінки висновку експерта у 

розділах (підрозділах, параграфах), присвячених використанню спеціальних знань у кримінальному провадженні; 

призначенню і проведенню судових експертиз. 

В академічному курсі «Криміналістика» (Київ, 2011), розкриваючи положення оцінки висновку експерта, 

йдеться про його обов’язкову оцінку суб’єктами доказування; тактику такої оцінки; формальну і змістовну оцінку. 

Наголошується на забороні експерту оцінювати матеріали кримінального провадження, які йому надані разом з 

об’єктами для проведення експертизи: «оцінювати факти з матеріалів справи, а тим більше – обгрунтовувати ними 

свій висновок експерт не має права» [4, c. 351-352]. 

Підручник «Криміналістика» (Одеса, 2017), за редакцією професора В. В. Тіщенка, містить § 3 «Підстави й 

порядок проведення експертизи», у якому серед іншого зазначається про оцінку висновку експерта слідчим, 

прокурором, судом з урахуванням доказів, отриманих усіма проведеними слідчими діями [5, c. 93]. 

У підручнику «Криміналістика» (Харків, 2019) за редакцією професора В. Ю. Шепітька, йдеться про відповідну 

оцінку слідчим і судом. Виокремлено «особливість оцінки висновку експерта у зв’язку з необхідністю 

спеціального мотивування підстав, за якими відкидається висновок» [6, c. 439]. 

У підручнику «Криміналістика» (Київ, НАВС, 2020) оцінка висновку експерта розглядається з позиції оцінки 

цього джерела доказів сторонами кримінального провадження, здебільшого стороною обвинувачення – слідчим, а 

також судом. Виокремлюються три процесуальних напрями, що допомагають слідчому під час оцінки наукової 

складової експертного висновку: сувора регламентація написання висновку; можливість залучення спеціаліста для 

консультації; процесуальні форми уточнення змісту висновку [7, c. 553-554]. 



Водночас, аналіз експертної та слідчої практики показує, що перед оцінкою висновку експерта слідчим або 

іншою особою – ініціатором експертизи передує важливий етап оцінки відповідного процесуального документа 

самим експертом, а в деяких випадках – керівником експертної установи. 

Оцінка висновку самим експертом передує складанню ним відповідного письмового документа, а також 

вивчення його експертом (керівником експертної установи) перед відправленням ініціатору експертизи. 

Наше твердження посилюється сучасним здійснення кримінального провадження за умови змагальності сторін 

та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ст. 22 

КПК України) [8, c. 121]. Висновок експерта – представника державної установи, чи приватного – однаково має 

оцінюватися судом у судовому засіданні. Так він і оцінюється [9, с. 207]. 

Не дивлячись на те, що оцінку доказів законодавець пов’язує з діяльністю слідчого, прокурора, слідчого судді, 

суду, це не означає, що докази не оцінюють підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілий та інші учасники 

кримінального провадження. Під час досудового розслідування, судового розгляду, провадження з перегляду 

судових рішень ці учасники можуть висловлювати власні міркування стосовно сили й значення як окремих 

доказів, так і їх сукупності [10, c. 178]. Висновок експерта як джерело доказів являє собою єдність фактичних 

даних (умовиводів експерта) і форми їх вираження (як процесуальний акт). Фактичні дані, що в ньому викладені, 

можуть піддаватися оцінці будь-яким учасником судового провадження, а остаточне рішення приймає 

суд [8, с. 34]. 

Отже, оцінка результатів дослідження виконується експертом під час проведення експертизи. У переважній 

більшості випадків головна складність експертизи, яка потребує найбільшого застосування професійних знань і 

досвіду, полягає не у виявленні ознак досліджуваного об’єкта, а в їхньому відокремленні від випадкових перепон, 

в оцінці їх значення, в їх науковому тлумаченні [11, c. 97]. Як правильно зазначає А. В. Кофанов, експерт, 

приступаючи до останньої стадії ідентифікації, дає оцінку співпадінням і розбіжностям. На цій стадії він враховує: 

достатність наданих матеріалів; ідентифікаційну значущість кожної ознаки окремо і всієї їх сукупності [12, c. 35–

36]. 

Цілком слушно у навчальному посібнику «Судова експертологія» (Київ, 2007) оціночну стадію висновку 

експерта визнано його заключною стадією. Для експертної оцінки певне значення на цій стадії має послідовність 

оцінки ознак. Оцінюється не тільки наукова обґрунтованість методів і засобів, що входять до методики 

дослідження, але й проміжні та заключні висновки експерта [13, c. 167-168]. 

Професор М. В. Салтевський розглядав технологію і структуру висновку експерта. Серед етапів експертного 

дослідження він виокремлював «аналітичний, оціночний етап результатів порівняння». Цей етап закінчується 

формуванням в експерта переконання, що порівнювальні сукупності ознак досліджуваного об’єкта і його зразків 

однакові. Констатується факт встановлення тотожності: якщо сукупності не збігаються, то встановлюється 



розходження – досліджуваний об’єкт не той, від якого отримані зразки. Слідчий же, оцінюючи висновок, 

встановлює чи на всі запитання отримані відповіді, в якій формі [14, c. 409–410].  

Оцінка висновку самим експертом має тісний зв’язок із подальшою оцінкою, яку виконує слідчий (прокурор, 

суд). Зокрема, при дослідженні і оцінці документів та інших матеріалів експерт з використанням своїх спеціальних 

знань і логічного мислення виявляє нові фактичні дані, які раніше не були відомі слідству, а тому вони мають бути 

ним аргументовані, що одночасно полегшує їх оцінку слідчим, прокурором, судом. 

Висновки експерта повинні базуватися на об’єктивному дослідженні об’єктів та достовірній інформації про 

них, критичній оцінці ним інших фактичних даних, зібраних у провадженні. При досліджені матеріалів експерт 

повинен володіти і вдало використовувати передові науково обґрунтовані методики і науково-технічні 

засоби [15, с. 233-234]. 

Щодо оцінки висновку експерта керівником судово-експертної установи, то якщо при ознайомленні з 

висновком експерта буде встановлено, що дослідження проведені з недотриманням чи відхиленням від методики 

дослідження, керівник експертної установи може передоручити проведення судової експертизи комісії експертів, 

до якої включається також експерт, який проводив попереднє дослідження [8, c. 119]. 

Таким чином, у кримінальному провадженні оцінку висновку експерта здійснюють дізнавач, слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд, підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілий, його представник, а також експерт, який 

склав висновок, керівник експертної установи. Експерт робить наукове обґрунтування походження встановлених 

ознак досліджуваних об’єктів, формулювання висновків щодо обставин, які потребують дослідження із 

застосуванням спеціальних знань, а отже – комплексну оцінку результатів проведеної експертизи. Водночас 

потребують поглибленого дослідження питання оцінки висновку експерта при його складанні декількома 

експертами, а також оцінки висновку повторної експертизи. 
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1. При розробці законопроектів в галузі судової експертизи діють як стратегічні, так і тактичні принципи. 

Стратегічний принцип, як найбільш важливий для розвитку судової експертизи, повинен базуватись на заздалегідь 

обміркованому плані – концепції. Так, в Україні Верховною Радою (далі – ВРУ) Постановою № 2296 – XII від 

28.04.1992 була затверджена «Концепція судово-правової реформи», за п. 1 розділу V якої була поставлена задача 

«створити судову експертизу, як важливу і самостійну інституцію, незалежну від органів попереднього 

розслідування, діяльність якої повинна регулюватись процесуальним законодавством». Ця задача викликала 

суперечності у відомствах, в яких організована судова експертиза, що не дало змоги її виконати і досі. Пізніше 

концептуальні принципи судової експертизи були закріплені в Законі України «Про судову експертизу», 

введеному в дію Постановою ВРУ № 4038а-XI від 25.02.1994. Є приклади і інших країн (Республіка Казахстан, 

2018 р.), де стратегія судово-експертного законодавства затверджена у концепції, прийнятій 

відомством (Міністерство юстиції) на підставі розгляду цього питання вищим законодавчим органом. До 

теперішнього часу стратегія судової експертизи в Україні, в основному, залишається незмінною, у загальних рисах 

визначеної у спеціальному Законі. Поточно корегувались лише процедури здійснення окремих ділянок судово-

експертної діяльності (далі – СЕД), але це стосувалось реалізації тактичних принципів. 

2. Стратегія та тактика в законотворчості перебувають у взаємозв’язку. Не можуть прийматись зміни в 

законодавстві про судову експертизу без врахування загально-стратегічних принципів. Наприклад, прийняттям 

ВРУ Постановою № 2147-VIII від 03.10.2017 змін до деяких законодавчих актів (законопроект № 6232) у ст. 7 

Закону України «Про судову експертизу» з’явилась така новела: «судово-експертну діяльність у кримінальних 

провадженнях здійснюють державні спеціалізовані установи». Це призвело до безпідставного обмеження прав 

сторін у виборі судового експерта (ствердження монопольного права державних експертів) з одного боку, а з 



іншого – значного перевантаження експертизами з кримінальних справ в державних СЕУ із зростанням термінів. 

За рік ця новела була відмінена. 

3. Вважаємо, що стратегічними принципами є наступні: 

А) Загальний: відповідність судово-експертної законотворчості вектору державної правової політики (згідно 

Конституції України – «підтверджуючи незворотність європейського та євроатлантичного курсу України»); 

Б) Організаційний: визначення кола суб’єктів, які здійснюють судово-експертну діяльність; статусів державних, 

приватних судових експертів та фахівців в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо; наявність державного 

органу, відповідального за формування державної політики у сфері судово-експертної діяльності та меж його 

повноважень; створення системи самоврядування приватних судових експертів та особливостей її комунікації із 

органом державного регулювання; межі контролю за діяльністю приватних судових експертів з боку регулятора; 

В) Навчання та атестація експертів: роль ВНЗ у здійсненні загально-теоретичної підготовки; влаштування 

експертно-кваліфікаційних комісій; особливості процедури видачі кваліфікаційних документів та термін їх дії; 

система підвищення кваліфікації; 

Г) Здійснення судово-експертної діяльності: використання реєстрів (списків) судових експертів; залучення до 

виконання фахівців в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо; обмеження в виборі експертів; роль 

керівників СЕУ; терміни експертних проваджень; використання методик; 

Д) Відповідальність судового експерта за неналежне виконання своїх обов’язків. 

4. Спроби змінити систему регулювання судово-експертної діяльності були здійснені внесенням до ВРУ 

законопроектів № 6264 «Про судово-експертну діяльність» від 30.03.2017 та № 8223 «Про судову експертизу та 

самоврядування судових експертів» від 03.04.2018, але вони реалізовані не були. 

Новий поштовх до судово-експертної законотворчості надав Указ Президента України № 837 від 08.11.2019, 

згідно із яким перед КМУ було поставлено завдання розроблення законопроектів «про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо створення системи самоврядування судових експертів, запровадження рецензування 

висновку судового експерта та визначення граничних строків проведення судових експертиз». На його виконання 

МЮ України був підготовлений законопроект № 6284 «Про судово-експертну діяльність», зареєстрований ВРУ 

05.11.2021. Самоврядування судових експертів за ним не виникає, бо фактично – стверджується державна 

монополія на судову експертизу, яка знищує важливу її гілку – приватну експертизу – створенням фейкової 

Асоціації приватних судових експертів України (далі – АПСЕУ) із мінімальними повноваженнями: делегування від 

неї не менш 2 осіб до відомчих експертно-кваліфікаційної (п. 2 ст. 22) та дисциплінарної комісій (п. 2 ст. 32), 

зрозуміло, без впливу на їх рішення. Навіть організація установчого з’їзду АПСЕУ визначена крізь ініціативу 

МЮ України без вільного волевиявлення приватних експертів. Передбаченим наслідком буде знищення вже 

існуючих громадських організацій (далі – ГО) судових експертів, найбільший і найстаріший з яких Союз експертів 

України (далі – СЕУ) діє з 1998 р. В них роками налаштовувалось дійсне самоврядування, підбирався кістяк кадрів, 

напрацьовувались нормативні рекомендації, проводились вебінари та семінари, вирішувались проблемні питання. 

5. Для аналізу стратегічних принципів законопроекту № 6284 слід дослідити вектори законотворчості в галузі 

судової експертизи у наших східних сусідів за форматом міжнародного співробітництва в межах Шанхайської 

організації співробітництва (далі – ШОС) із провідною роллю РФ, в який також входять 

Китайська Народна Республіка, Індія, Ісламська Республіка Пакистан, Республіка Казахстан, Республіка 

Узбекистан, Киргизька Республіка, Республіка Таджикистан, спостерігачі – Ісламська Республіка Афганістан, 

Республіка Беларусь, Ісламська Республіка Іран, Монголія, та партнери з діалогу – Азербайджанська Республіка, 

Республіка Вірменія, Камбоджа, Непал, Турецька Республіка, Шри-Ланка. З 2015 р. в ШОС серед правових 

напрямків взаємодії названа СЕД і визначені її загальні тенденції: «1. Об’єднання судово-експертних організацій з 



виділенням органу державної влади, відповідального за координацію даної діяльності; 2. Надання особового 

статусу державним СЕУ та державним експертам; 3. Контроль з боку держави за діяльністю недержавних 

експертних організацій та приватних експертів; 4. Визначення професійних та кваліфікаційних вимог до 

приватних експертів (вища освіта, атестація / сертифікація); 5. Підтвердження придатності експертних 

методик (валідація, верифікація тощо); 6. Систематизація даних про осіб, які мають право проводити судову 

експертизу, та експертних методиках у відповідних державних реєстрах» [1, с. 11]. 

6. Для порівняння можна проаналізувати також європейські вимоги до СЕД згідно «Керівних принципів щодо 

ролі призначених судом експертів у судових процесах держав – членів Ради Європи», затверджених єврокомісією з 

питань ефективності правосуддя (CEPEJ) на 24 засіданні (Страсбург, 11-12.12.2014). Так, за п. 10 сповіщається про 

необхідність існування Правил щодо гарантії незалежності, неупередженості та чесності експерта; за п. 24 – тільки 

фізична особа може бути експертом, але на початку може бути обрана компанія або установа, але треба 

забезпечити, щоб фізична особа несла відповідальність за зміст експертного висновку та підписувала його; за 

п. 29 – якщо експерт не може здійснювати підготовку висновку (через хворобу, неплатоспроможність, часові 

можливості або відмову з інших причин) суд може замінити експерта іншим після того, як вислухає думку сторін з 

цього питання; за п. 33 – суд має бути вільним призначати експертів не зі списку; за п. 41 – судові професійні 

експерти можуть, проте не обов’язково мають бути обрані; за п. 49 – загальним принципом процедури відбору має 

бути гарантія певної стандартної якості; за п. 51 – суд – суддя може прийняти рішення не вимагати підтвердження 

компетенції експерта, якщо він призначає погодженого експерта, чия компетенція була підтверджена 

відповідальними органами; за п. 52 – для забезпечення того, щоб ця компетенція зберігалась, слід проводити 

регулярну перевірку статусу погодженого експерта, такий статус слід обмежити у часі, і потрібно надавати 

можливість його продовжити; за п. 53 – професійні палати та організації мають каталог експертів, до якого можна 

звернутись для вибору та призначення експерту; за п. 54 – існує можливість призначення експертів з торгово-

промислових асоціацій, створених для цілей надання експертів; за п. 61 – має бути можливим анулювати 

призначення експерта під час процедури його звільнення, коли непридатність експерта було доведено пізніше, 

наприклад, через особисті обставини, які змінилися під час процедури; за п. 73 сповіщається про методичну 

ґрунтовність висновку експерта – має бути пояснене, які методи або перевірки були застосовані, та, в залежності 

від ситуації, які інші методи та теорії існують; за п. 75 – експерт має надати висновок протягом розумного періоду 

часу, якщо суд встановлює будь-які крайні строки для надання висновку експерта, він має їх дотримуватися; за 

п. 83 – експерт має дотримуватися інструкцій, що стосуються поточних стандартів науки, технології та досвіду; за 

п. 85 – експерт повинен мати та підтримувати високий рівень технічних та професійних знань та / або практичний 

досвід у своїй професійній сфері, він має проходити професійне навчання та освітні кваліфікації на регулярній 

основі; за п. 117 вказується на відповідальність експерта, а саме – потенційними засобами санкцій може бути 

позбавлення оплати, звільнення від проведення експертизи, дискваліфікація, адміністративний штраф або арешт, 

кримінальні провадження, дисциплінарні наслідки або вимоги про відшкодування збитків; за п. 123 – якщо експерт 

постійно є некваліфікованим через відсутність компетенції, йому може бути відмовлено в надані статусу 

погодженого експерта, або цей статус може бути відкликаний; за п. 127 – суд має контролювати крайні строки, які 

були надані експерту; за п. 130 – у деяких особливих випадках, в яких експерт винуватий за непроведення 

належної та коректної експертизи, сторони можуть подати проти експерта вимоги про відшкодування збитків. 

7. Як результат порівняння, слід зауважити, що законопроект № 6284 за декларованими стратегічними 

принципами менше подібний до європейського правового документу, а більше – до створеного на принципах СЕД 

в ШОС під провідною роллю РФ. 
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