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  ВСТУПНЕ СЛОВО 
 
 
Кримінальне провадження – це складний структурний процес 

доказування, який полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 
встановлення обставин, що мають значення. Завданням доказування в 
судочинстві є встановлення фактів минулого, що є неможливим без 
використання досягнень природничих і технічних наук. 

Судова експертиза є специфічним видом діяльності, через яку в 
судочинстві використовуються природничі та технічні знання різних 
галузей наук та здійснюються пояснення і тлумачення фактів та явищ. 
Експертиза сприяє встановленню об’єктивної істини та підвищує доказове 
значення матеріалів провадження. 

Судово-експертна діяльність – це вид державної діяльності, сутність 
якої полягає в організації та проведенні судової експертизи. 

Лише налагоджений зв’язок всіх елементів системи судово-експертної 
діяльності здатний забезпечити реалізацію державної політики в галузі 
судової експертизи: 

– діяльність органів державної влади щодо правового забезпечення 
судово-експертної діяльності; 

– діяльність уповноважених органів державної влади, що здійснюють 
функції управління щодо кадрового, наукового, науково-методичного, 
фінансового забезпечення проведення судових експертиз; 

– діяльність головних суб’єктів судово-експертної діяльності, які 
здійснюють безпосереднє організаційне і науково-методичне забезпечення 
та проведення судових експертиз у державних судово-експертних 
установах; 

– діяльність учасників судочинства, причетних до проведення судових 
експертиз і використання їх результатів. 

На жаль, сьогодні ми не лише не спостерігаємо взаємодії вказаних 
елементів системи, а й вимушені констатувати порушення логічних 
зв’язків всередині кожного окремого елементу судово-експертної 
діяльності. 

Так, понині не реалізована законодавча ініціатива щодо змін 
нормативно-правових регуляторів судово-експертної діяльності. Існуючі 
прогалини та колізії у законодавстві створюють організаційно-тактичні 
проблеми у здійсненні судової експертизи та призводять до експертних 
помилок процесуально-правового та організаційно-технічного характеру. 

Недостатній рівень науково-методичного, фінансового забезпечення 
проведення судових експертиз не дозволяє об’єктивно та повно дослідити 
факти, явища, що заважає встановленню об’єктивної істини. 

Відсутність систематизованих знань щодо сучасних можливостей 
судових експертиз, а іноді – ігнорування судовими експертизами при 
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  розслідуванні кримінальних правопорушень, призводить до невірної 
оціночної діяльності суб’єктів судочинства, і, як результат, – порушення 
логіки процесу доказування. 

Актуальні питання судово-експертної діяльності не вперше стають 
предметом наукових дискусій в навчально-науковому інституті підготовки 
фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної 
академії внутрішніх справ, яка відповідно до наказу МВС України від 
26.09.2008 року № 503 визнана базовим вищим навчальним закладом 
МВС з підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів. 

Спроба спільного обговорення проблем судової експертизи зі всіма 
суб’єктами судово-експертної діяльності є важливим кроком до їх 
вирішення. Розуміння проблем судово-експертної діяльності, в тому числі 
й із забезпечення кримінальних проваджень, на сучасному етапі 
функціонування правової системи України та розвитку судової експертизи 
як самостійної галузі наукового знання, дозволить відповідним чином 
скорегувати діяльність вищих навчальних закладів МВС України щодо 
підготовки судових експертів та скоординувати подальші напрями 
науково-методичного забезпечення судової експертизи. 

Сподіваємося, що робота, проведена учасниками круглого столу щодо 
аналізу проблемних питань судово-експертного забезпечення 
кримінальних проваджень, стане внеском в подальше вдосконалення 
інституту судової експертизи не лише як виду практичної діяльності, а й 
як об’єкту наукового пізнання. 
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  Абрамова В.М. 
СУТНІСТЬ ГЕНЕЗИСУ ПОМИЛОК СУДОВОГО 
ЕКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗ 
Проблеми ефективності розслідування злочинів тісно пов’язані з 

проблемами створення надійної доказової бази, що зумовлені наявністю 
помилок в діяльності судового експерта. Помилка судового експерта за 
своєю природою – складний феномен. У процесі здійснення діяльності 
кожний експерт по-своєму сприймає, оцінює факти, що зумовили таку 
діяльність. В.А. Якушин зазначає, що, в остаточному підсумку, один і той 
самий предмет неоднозначно відображається свідомістю двох індивідів 
[1, с. 36]. Це пояснюється як його психологічними і соціальними, так і 
біологічними особливостями. Тільки в комплексі вони розкривають 
сутність помилки у всій повноті. 

Крім того, весь процес пізнання судового експерта регламентований 
нормативно-правовими актами. Порушення їх положень судовим 
експертом, який здійснює професійну діяльність, якщо не призводить 
безпосередньо до помилкових висновків за змістом, то викликає сумніви у 
правильності, обґрунтованості висновків судового експерта і стає 
підставою призначення повторної експертизи експерта і визнання 
первинної експертизи помилковою. В інших випадках порушення 
процесуальних норм виключає висновок судового експерта з джерел 
доказів по справі. Порушення процесуальних вимог може стосуватись 
відводу судового експерта, процесу призначення судової експертизи, 
структури висновку, попередження про кримінальну відповідальність за 
неправдивий висновок. 

Зазначені гносеологічні суб’єктивні чинники можуть бути віднесені до 
чотирьох груп. Зроблений нами аналіз причин розходження висновків 
первинних і повторних експертиз при вивченні наглядових проваджень 
повторних експертиз показав, що в практиці виконання судових експертиз 
саме суб’єктивні умови найчастіше були причинами помилок (80% від усіх 
помилкових висновків). Найтиповішими умовами визначені такі [2, с. 8-9]. 

1. Недостатня професійна компетентність експерта (40% випадків 
помилок): незнання судовим експертом сучасних методик (13%); невміння 
користуватися певними технічними засобами дослідження, застосовувати 
найефективніші методи (3%); неправильна оцінка виявлених ознак (22%). 

2. Професійні недогляди (21%), які викликають: методичні порушення 
(11%); поверхове дослідження (4%); використання не всіх відомих 
експерту методів (6%). 

3. При вивченні причин розходження первинних і повторних експертиз 
нам не зустрілися посилання на невідповідність особистісних якостей 
судового експерта як причини помилкових висновків. Тому скористалися 
даними, що наведені А.Ю. Краснобаєвою [3, с. 14-15; 4, с. 52]. 

Особистісні риси судового експерта (17%): невідповідний 
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  функціональний стан сенсорних органів (3%); неординарний психічний 
стан (6,8%); порушення законів мислення (4,2%); неналежний рівень 
організації та планування роботи судового експерта (1,9%), 
характерологічні риси особи судового експерта (1,1%). 

4. Невідповідність дій суб’єктів судочинства вимогам нормативно-
правової процедури призначення і проведення судової експертизи (2%). 

Таким чином, суб’єктивні гносеологічні корені полягають у 
неадекватності психічних процесів, невідповідності психічних, 
психофізіологічних, соціальних якостей, психічного стану і зумовлюють 
виникнення помилок через професійні недогляди, методичні порушення 
(неповноту та поверхове дослідження), відсутність знань щодо сучасних 
методів і методик, порушення вимог нормативних актів, що 
регламентують призначення та проведення експертизи. 

Проте варто зауважити, що виникнення помилок у сприйнятті ознак 
об’єкта, які в свою чергу призводять до помилок у свідомості та в їх 
оцінці, зумовлено як об’єктивними, так й суб’єктивних чинниками. Це 
може негативно вплинути на результати при висуненні версій, формуванні 
умовиводів (силогізмів), суджень і в остаточному підсумку – на 
результати дослідження. 

Розглянуті особливості пізнання судового експерта розкривають 
генезис експертної помилки з двох боків: по-перше, з боку форм 
відображення об’єктивної реальності людиною (онтологічні корені); по-
друге, з боку умов, що були своєрідним тлом неправильного відображення 
дійсності, що визначили це відображення і супроводжували помилку 
(гносеологічні корені). Усе це є сукупністю чинників як суб’єктивного, 
так і об’єктивного характеру. 

Таким чином, генезис помилок судового експерта в процесі 
проведення досліджень має в основі як об’єктивні, так і суб’єктивні 
причини, які, в свою чергу, знаходять відображення в структурі 
експертного пізнання і в сукупності впливають на істинність його 
результатів. В однаковій мірі неправильною є переоцінка кожного з 
чинників і його впливу на можливість встановлення істини або їх 
протиставлення одне одному. У сукупності всі умови впливають на зміст 
помилок і в цілому утворюють основоположні моменти, які є базовими 
для створення класифікації помилок судового експерта. На підставі 
аналізу умов у генезисі помилок такими моментами можна вважати їх 
виникнення: 

– в результаті отримання неправильної інформації органами чуття, 
при сприйнятті та уявленні, переробки, оцінки інформації та прийнятті 
рішення (за умов наявності дефектів органів чуття чи сприйняття, 
психічного стану експерта, стану технічної бази, при порушенні законів 
мислення, процесів запам’ятовування; 

– при реалізації фізичних (моторних) дій експерта (застосування 
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  застарілих, ненадійних методик, неправильний вибір методів, описки, 
неправильні підрахунки тощо). 
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Андреев А.Г., Винниченко А.С., Приходько Ю.П. 
ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ СЛЕДОВ НА 
ПУЛЯХ, ВЫСТРЕЛЯННЫХ ИЗ САМОДЕЛЬНОГО 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
По наличию или отсутствию конкретных следов на пулях можно 

установить не только факт применения самодельного оружия, но и 
определить его вид (полностью самодельное, переделанное или 
приспособленное). 

Анализ материалов экспертной практики, а также результаты 
проведенных экспериментов позволяют к числу постоянных условий 
выстрела, имеющих существенное значение для установления факта 
применения самодельного огнестрельного оружия отнести помимо 
конструктивных недостатков в деталях и узлах оружия, образованных при 
изготовлении такого оружия, также несоответствие диаметров пули и 
канала ствола [1, с. 69]. 

Следы на пулях при применении самодельного оружия в первую 
очередь зависят от рельефа канала ствола. Если в конструкции 
используется стандартный ствол от оружия заводского изготовления и при 
этом отстреливаются штатные для ствола патроны, то механизм 
образования следов на пуле будет таким же, как и при стрельбе из 
стандартного оружия, для которого данный ствол изначально 
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  предназначался. При наличии в дульной части ствола неровностей и 
заусенец, вызванных грубой механической обработкой или отпиливанием 
ствола, на пуле образуются следы деформации. 

Следы на пулях, выстрелянных из самодельного револьвера, в отличие 
от пистолетов, остаются от канала ствола, каналов камор барабана, т. е. 
вращающегося блока патронников, и других деталей оружия. На пуле могут 
остаться следы, образовавшиеся при ударе о самодельно изготовленный 
пенек ствола, а также от поверхности каморы барабана, в которой 
находился патрон в момент выстрела; они отображаются в виде отдельных 
трасс, что помогает эксперту не только определить конструкцию 
самодельного револьвера, но и идентифицировать его. Так, иногда при 
выстреле из переделанных газовых револьверов длина пули уменьшается, 
но увеличивается по калиберному диаметру, сохраняя при этом следы, 
пригодные для идентификации измененного барабана (фото 1). 

 

 
Фото 1. Изменение размеров пули (уменьшение длины и увеличение 

диаметра), выстрелянной из переделанного газового револьвера «Страж». 
 

Отсутствие следов от полей нарезов на пуле может объясняться тем, 
что нарезы у оружия изготавливались без соблюдения элементарных 
требований к производству стволов. Длина ствола, шаг нарезов и их 
глубина были избраны изготовителем произвольно, несколько меньшими, 
чем необходимо для такого оружия. В результате, при выстреле 
стандартным патроном с безоболочечной пулей, последняя преодолевает 
канал ствола, не успевая воспринять действие нарезов. При выстрелах из 
такого ствола, патроном, имеющим меньший пороховой заряд, на 
поверхности пули отображаются четкие следы нарезов [1, с. 69-72]. 

Большинство криминалистов к группе постоянных условий, которые 
характеризуют самодельное оружие и формируют следовую картину на 
пуле, относят различия в диаметрах пули и канала ствола. Например, пуля, 
выстрелянная из оружия с меньшим, чем у нее калибром, врезаясь под 
сильным давлением в канал ствола, вытягивается, принимая его диаметр 
по нарезам, поэтому на ее поверхности отображаются следы не только 
полей, но и всей донной поверхности нарезов. При этом следы 
располагаются не только на ведущей, но и на нижних участках головной и 
хвостовой частей пули. В таких случаях даже при изношенном канале 
ствола следы полей нарезов отображаются четко. По таким следам можно 
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  без особых сложностей установить групповую принадлежность 
примененного оружия. 

При выстреле из оружия с большим диаметром (калибром), чем у 
пули, движение последней по каналу ствола будет неустойчиво. Данный 
фактор влияет на динамику поступательного движения, поэтому пуля 
начинает совершать дополнительные движения («двойной перескок», 
«опрокидывание», «зигзагообразное движение», «перекошенное 
движение», «колебательное движение»), при которых изменяется следовая 
картина на ее поверхности. Сведения о степени влияния несоответствия, в 
диаметрах (калибрах) на формирование следовой картины необходимы в 
первую очередь, экспертам, производящим судебно-баллистические 
исследования. Однако, опубликованные к настоящему времени данные, 
во-первых, не обобщены и значительно отличаются в минимальной 
величине зазора, при которой происходит изменение в следовой картине 
(Е.Н. Тихонов – 0,01 мм) [2, с. 71], (Е.И. Сташенко – 0,1 мм) [3, с. 57]; 
(В.В. Шарунов – 0,28 мм) [4, с. 95], (В.В. Филиппов – 1,0 мм) [5, с. 19], а, 
во-вторых, авторы, исследовали механизм следообразования на пуле при 
применении только стандартного нарезного оружия. В то же время, 
хочется отметить, что из-за более простой технологии, основная масса 
самодельного оружия изготавливается с гладким каналом ствола. Однако 
сведения о параметрах зазора, при котором происходит изменение в 
следовой картине на пуле, выстрелянной из такого оружия, в 
криминалистической литературе отсутствуют. 

Нами проводился эксперимент, при котором применялись различные 
виды гладкоствольного оружия с превышением калибра канала ствола от 
0,1 до 1,0 мм. Для получения большей информации о механизме 
следообразования на пуле, применялось гладкоствольное оружие с 
различной длиной ствола, при выстреле из которого использовались 
патроны 5,45×39 и 9×18. Поверхность каналов стволов обрабатывалась с 
помощью станочного оборудования по единой технологии. Цель 
экспериментального исследования – выявление закономерностей в 
механизме следообразования на пуле при различном соотношении 
диаметров пули и канала ствола. 

Непосредственным исследованием поверхности пуль под 
микроскопом МБС-10, а также изучением следов по фотографическим 
разверткам установлено, что, несмотря на различия в величине зазора, все 
пули в той или иной степени имели контакт с поверхностью канала 
ствола, позволяющий выделить важный для отождествления оружия 
идентификационный признак, характеризующий взаимное расположение 
отдельных элементов в следах, относящихся к группе общих признаков. 

При превышении калибра канала ствола на +0,1 мм, пуля движется 
поступательно-колебательно, при котором нет полного контакта с 
поверхностью канала ствола. При таком движении продольная ось пули не 
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  совпадает с осью канала ствола, и на диагонально противоположных 
поверхностях ведущей части образуются параллельно оси, хорошо 
выраженные следы-трассы. Следы на пулях, имеющих разные 
конструкции, отличаются размерами и местом расположения. Различия 
вызваны тем, что площадь контакта с поверхностью канала ствола по его 
окружности у 9 мм пули больше, чем у пули 5,45 мм. Помимо этого, пуля 
5,45 мм длиннее, она имеет скос в хвостовой части, что также влияет на 
различия в длине следов-трасс (фото 2). 

 

 
 

Фото 2. Следы на поверхностях пуль, выстрелянных из гладко 
ствольного самодельного оружия, у которого калибр канала ствола 
більше  на 0,1 мм (слева пуля от патрона 5,45×39, справа – 9×18). 

 
При таком превышении калибра следы на пулях более выражены на 

участке, расположенном ближе к хвостовой части (80% – 5,45 мм, 65% – 9 
мм), что связано с большей глубиной срезания металла оболочки. Такие 
следы, как правило, состоят из двух частей, образующих подобие колец. 
Одно кольцо расположено на стыке головной и ведущей частей, другое – 
на стыке ведущей и хвостовой (донной). 

При увеличении калибра канала ствола (+0,5 мм) изменяются 
размеры, место отображения и степень выраженности следов (фото 3). Это 
проявляется в незначительном их смещении (у 80% выстрелянных пуль 
следы сместились к хвостовой части пули, при этом длина трасс 
уменьшилась). Граница следа, расположенная у головной части 5,45 мм 
пуль, стала более волнистой. 

 

 
 

Фото 3. Следы на поверхностях пуль, выстрелянных из гладко 
ствольного самодельного оружия, с превышением калибра канала 
ствола +0,5 мм  (слева - пуля от патрона 5,45×39, справа – 9×18). 
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  С последующим увеличением калибра (до + 1,0) оружия, форма и 
размеры следов также пропорционально изменяются. Эти следы имеют 
форму половинчатого овала, у которого округлая часть направлена в 
сторону вершинки пули. Наблюдается незначительное смещение 
направления трасс относительно оси пули, что не характерно для 
гладкоствольного оружия (фото 4). 

 

 
 

Фото 4. Следы на поверхностях пуль, выстрелянных из гладко 
ствольного самодельного оружия, с превышением калибра канала 
ствола  + 1.0 мм (слева - пуля от патрона 5,45×39, справа – 9×18). 

 
Изменение направления можно объяснить тем, что при определенном 

превышении величины зазора, пуля, помимо поступательно-
колебательного, может совершать поступательно-круговое движение. При 
таком движении пули, ее контакт с поверхностью канала ствола 
происходит в двух точках, расположенных на противоположных сторонах 
пули (рис. 1). Отличительная особенность поступательно-кругового 
движения пули от поступательно-вращательного, которое наблюдается 
при применении нарезного оружия, заключается в том, что круговое 
движение происходит не вокруг оси пули. 

 

 
 

Рис. 1. Механизм образования следов при поступательно-круговых 
 движениях пули по каналу ствола большего диаметра. 

 
Такие следы по форме могут напоминать следы, образованные при 

несоосности патронника (каморы барабана) и канала ствола (фото 5). 
Отличить их от последних можно: 
– по месту отображения (в данном случае – ближе к хвостовой части, а 

при несоосном патроннике или каморе барабана – на границе ведущей и 
головной); 

– по форме (при несоосности, следы имеют двойную округлость); 
– по степени выраженности (при нормальном расположении осей 

глубина срезания металла меньше). 
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Фото 5. Следы на поверхностях пуль, отобразившиеся при выстреле 
из самодельного оружия, у которого несоосно расположены 
патронник (фото слева) и камора барабана (фото справа). 

 
Следы на пулях, образованные при превышении канала ствола, 

отличаются и от следов, оставленных при выстреле из оружия, 
укомплектованного прибором для бесшумной стрельбы (глушителем). 
Последние имеют особенности отобразившегося на поверхности пули 
следа-дефекта (срезание оболочки): во-первых, в данном следе, 
наблюдается характерная вогнутость, и, во-вторых, он всегда имеет 
значительные размеры (фото 6) [6, с. 82-90]. 

 

 
Фото 6. Следы на поверхностях пуль, отобразившиеся при выстреле 
из оружия, укомплектованного прибором бесшумной стрельбы. 

 
Двухсторонняя деформация (в границах ведущей и донной (9 мм) или 

ведущей и хвостовой частей пуль (5,45 мм), при которой сечение пули 
принимает овальную (эллипсовидную) форму, отображалась в случаях 
применения оружия с длиной ствола более 120 мм. Пули, выстрелянные 
из оружия с меньшей длиной ствола, в основном, имели только 
одностороннюю деформацию. Отличия в деформации объясняются 
различной длиной стволов; из-за этого количество колебательных 
движений им не соответствует. Некоторые криминалисты называют 
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  Оценивая результаты проведенного экспериментального отстрела 
самодельного гладкоствольного оружия с различной величиной 
превышения калибра, отметим, что: 

– с увеличением зазора между поверхностями пули и канала ствола 
меняется размер, расположение и форма отобразившегося следа (от 
полной исчерченности ведущей части пуль до полуовала). По таким 
следам можно определить примерную величину превышения калибра, что 
поможет установить конструктивные признаки оружия, не поступившего 
на исследование; 

– следы на пуле, отобразившиеся при выстреле из оружия с большим 
калибром, можно отличить от следов, отобразившихся при применении 
оружия с несоосным патронником, каморой барабана и 
укомплектованного прибором бесшумной стрельбы. 

Возникновение поступательно-колебательных и поступательно-
круговых движений пули может быть объяснено такими причинами: 

– неравномерным креплением (сегментное обжатие, кернение и т. п.) 
пули в гильзе; 

– использованием самодельных патронов, у которых вершинка 
головной части пули расположена эксцентрично ее продольной оси; 

– несоответствием осей пули и гильзы; 
– неравномерностью давления пороховых газов на пулю, вследствие: 

а) несоосности пульного входа и канала ствола; б) имеющихся в канале 
ствола дефектов, образовавшихся при изготовлении или эксплуатации 
оружия, и выразившихся в частичном уменьшении или увеличении его 
диаметра. 

Частичное (фрагментарное) уменьшение диаметра канала ствола при 
самодельном изготовлении оружия может быть при: 

– неполном удалении (рассверловке или выбивании) рассекателя в 
газовом ствольном оружии или стопорного винта при переделке оружия 
для подводной охоты [7, с. 41]; 

– постановке самодельным способом заглушек в газоотводное 
отверстие в автоматическом оружии или в отверстие, высверленное в 
учебном оружии [8, с. 27-29]; 

– грубой обработке канала ствола, вследствие чего на его поверхности 
остаются дугообразные валики и царапины. 

При указанных факторах, оставшиеся в отверстии остаточные 
элементы от рассекателя или заглушки, выходят во внутрь канала ствола, 
выступая за его поверхность. При прохождении пулей такого участка, по 
всей ее длине образуются хорошо выраженные динамические следы-
трассы, способствующие правильному определению конструкции 
удаленного рассекателя. 

В местах выхода за пределы поверхности канала ствола остаточных 
элементов происходит наибольшая металлизация, которая также 
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  оказывает влияние на формирование микрорельефа в следах. 
Подтверждением служат данные Г.А. Самсонова [9, с. 43], из которых 
видно, что при металлизации канала ствола существенно видоизменяется 
микрорельеф следов. 

При удалении элементов рассекателя с нарушением целостности 
канала ствола, образуются раковины, изменяющие поперечную 
округлость и фрагментарно увеличивающие поперечную площадь канала 
ствола. При пересечении пулей такой раковины, равномерность давления 
на донную часть меняется, вследствие чего меняется направление 
движения, и она начинает совершать поступательно-колебательные 
движения. Раковины в канале ствола оставляют на пуле следы в виде 
отдельных трасс. Е.И. Сташенко объясняет образование этих следов тем, 
что при прохождении пулей участка с выступающими неровностями, 
«...вспучиванием металла на краях раковин от действия пороховых газов, 
проникающих в трещины поверхностного слоя» [3, с. 64], образуются 
отдельные группы трасс (фото 7). 

 

 
Фото 7. Пуля, выстрелянная из самодельного оружия,  

имеющего дефекты на поверхности канала ствола (раковины). 
 

Помимо отмеченных, к признакам, свидетельствующим о факте 
применения самодельного огнестрельного оружия, можно также отнести: 

а) отсутствие на пуле от патрона заводского изготовления, 
предназначенного для стрельбы из нарезного оружия, следов от полей и 
нарезов канала ствола (фото 8); 

 

 
Фото 8. Две пули к патрону 9x18, выстрелянные: из штатного  
оружия (ПМ) и из самодельного гладкоствольного пистолета. 

 
б) нестандартность количества, а также крутизны и ширины следов 

нарезов (фото 9 «а», «б», «в», «г», «д»); 
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  в) изменение характера (степени) округлости (овальность) либо 
присутствие угловатости поперечного сечения пули. 

Перечисленные признаки, в зависимости от формы проявления, 
указывают на: 

– самодельное изготовление нарезов в канале ствола); 
 

 
 

Фото 9. Шесть пуль (патроны 9×18), выстрелянных из оружия (слева на право, сверху 
вниз): имеющего четыре нареза правого направления (ПМ); самодельного оружия, 
имеющего пять нарезов левого направления; самодельного оружия, имеющего п’ять 
нарезов правого направления; самодельного оружия, имеющего шесть нарезов правого 
направления; самодельного оружия, имеющего семь нарезов правого направления. 

 
– больший калибр канала ствола, чем у пули; 
– укорочение стандартного ствола у дульного среза [10, с. 52]; 
– незавершенность заводского изготовления детали – ствола [11, с. 131]. 
г) удлинение пули за счет уменьшения ее диаметра, образующееся в 

результате выстрела из оружия меньшего калибра, чем пуля [12, с. 196-
199]. В таких случаях следы от нарезов канала ствола отображаются 
четко, без изменения угла их наклона; 

д) признаки самодельного изменения формы пули, проявившиеся в 
укорочении ее длины, либо уменьшении диаметра; 

е) признаки самодельного крепления пули в гильзе (нестандартность 
формы, размеров, количества и места расположения следов крепления). 
При самодельном обжиме остаются парные и симметричные вдавленные 
следы. При плотной посадке пули возможен сдвиг металла вокруг дульца 
гильзы. 

ж) следы «утыкания» на головной части пуль, отобразившиеся от 
дефектов обработки патронника и прилива ствола в виде групп 
дугообразных царапин. 

Гамера Володимир Андрійович, курсант магістратури ННІПФЕКП 
НАВС 

Ганжа Максим Сергійович, курсант магістратури ДЮІ МВС 
України 

Гетман Ганна Олександрівна, курсант факультету підготовки 
фахівців для експертно-криміналістичних та слідчих підрозділів ДЮІ 
МВС України 

Голик Володимир Анатолійович, викладач кафедри тактико-
спеціальної підготовки ДЮІ МВС України 

Голоботовський Василь Іванович, курсант магістратури 
ННІПФЕКП НАВС 

Голоколосова Алла Сергіївна, курсант магістратури ННІПФЕКП 
НАВС 

Грига Марія Андріївна, ад’юнкт ад’юнктури та докторантури НАВС 
Гуменський Олександр Анатолійович, головний судовий експерт 

Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України 
Гусаченко Євгенія Олександрівна, слухач магістратури ННІПФЕКП 

НАВС 
Джей Світлана Миколаївна, курсант магістратури ННІПФЕКП 

НАВС 
Дмитрук Руслана Сергіївна, курсант магістратури ННІПФЕКП 

НАВС 
Довжаниця Роман Олегович, слухач магістратури ННІПФЕКП 

НАВС 
Доронькіна Альона Андріївна, курсант магістратури ДЮІ МВС 

України 
Дружинович Денис Андрійович, курсант факультету підготовки 

фахівців для експертно-криміналістичних та слідчих підрозділів ДЮІ 
МВС України 

Жагловський Олександр Леонідович, курсант магістратури 
факультету підготовки фахівців для експертно-криміналістичних та 
слідчих підрозділів ДЮІ МВС України 

Завгородня Ольга Юріївна, ад’юнкт кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ 

Замфіракі Валентина Юріївна, слухач магістратури ННІПФЕКП 
НАВС 

Зеленська Тетяна Сергіївна, лікар судово-медичний експерт-
імунолог КЗ КОР „КОБСМЕ”  

Зосіменко Володимир Вікторович, Завідувач відділом комісійних 
судово-медичних експертиз Київського міського клінічного бюро судово-
медичної експертизи 

Ірхін Юрій Борисович, начальник відділу мистецтвознавчої та 
психологічної експертизи лабораторії криміналістичної експертизи 

15 362 



  Изложенные материалы помогут экспертам-криминалистам правильно 
оценивать следы, образованные на выстрелянных пулях, учитывать 
влияние различных факторов на закономерности образования следов и 
успешно решать поставленные перед ними вопросы по исследованию 
самодельного огнестрельного оружия. 
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  Андрєєв Д.С. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТТЯ МІКРООБ’ЄКТІВ 
Поняття мікрооб’єктів, здавалося б, уже ретельно розглянуто в 

науковій літературі, але, тим не менш, як в теорії, так і на практиці не 
вщухають суперечки щодо окремих аспектів цієї проблеми. 
Найважливішим, на наш погляд, є проблема визначення поняття 
мікрооб’єктів. Наукове визначення поняття передбачає розкриття його 
змісту і відмінних ознак. 

Проблема визначення поняття мікрооб’єктів досліджувалася такими 
вченими-криміналістами, як Р.С. Бєлкін, Є.М. Бершадський, М.Б. Вандер, 
В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, Г.Л. Грановський, Є.І. Зуєв, П.П. Іщенко, 
В.Є. Капітонов, О.А. Кириченко, П. Кірк, Н.І. Клименко, А.В. Кочубей, 
І.Ф. Крилов, Н.П. Майліс, П. Менцл, М.Я. Розенталь, М.М. Русаков, 
М.В. Салтевський, А. Свенссон, М.П. Хилобок, В.І. Шиканов. 

Незважаючи на те, що наведені вчені намагалися якомога ширше 
розкрити цю проблему, але визначити єдиного поняття мікрооб’єктів їм 
так і не вдалося. Оскільки будь-яких практично значущих понятійних 
особливостей криміналістичних мікрооб’єктів не встановлено, то доцільно 
сформулювати розкрите якісне визначення мікрооб’єктів. 

Мікрооб’єкти – це матеріальні тіла малого розміру, які мають певну 
просторово-геометричну форму одиничного тіла. Мікроскопічні об’єкти 
будучи незначними за розмірами, фактично не звертають на себе увагу, і, 
як правило, не знищуються суб’єктом злочину, тому при ретельному 
огляді їх можна знайти на місці події, а також на людях і предметах, 
пов’язаних з розслідуваною подією [1, с. 464]. 

Мікрооб’єкти – це будь-які речові джерела у твердому, сипкому та 
рідкому агрегатному стані, факт наявності яких через незначні їх розмірні 
характеристики у нормальних умовах спостереження ще може бути 
встановлений, в той час як виділення морфологічних ознак, що їх 
індивідуалізують, потребує залучення хоча б найпростіших 
позалабораторних збільшувальних оптичних засобів (луп тощо) [2, с. 36-80]. 

У даному випадку запропоновано не узагальнююче до всіх 
мікрооб’єктів визначення їх поняття, що практично не можливо, а 
дефініція лише першого розмірного їх різновиду – власне мікрооб’єктів 
що обумовлює необхідність сформулювати якісні визначення й наступних 
розмірних різновидів – ультрамікрооб’єктів та ультраоб’єктів. 

З огляду на це, ультрамікрооб’єктами є будь-які речові джерела у 
твердому, сипкому та рідкому агрегатному стані, факт наявності яких за 
допомогою позалабораторної збільшувальної техніки ще може бути 
встановлений, у той час як виділення морфологічних ознак, що їх 
індивідуалізують, потребує вже застосування лабораторних збільшувальних 
засобів і залучення спеціальних знань у формі експертизи [2, с. 36-80]. 

проведення експертизи, яку направляє експерту або експертній установі. 
У КПК прописана й процедура призначення експертизи стороною захисту 
– адвокатом або безпосередньо підозрюваним. Ці суб’єкти повинні 
звернутися з клопотанням до слідчого, який розслідує відповідне 
провадження. Сторона захисту залучає експерта на договірних умовах. 
Пропонуємо умови залучення стороною захисту експерта відображати у 
типовому договорі. Такий договір повинен бути затверджений наказом 
Міністерства юстиції України. 
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  Ультраоб’єкти ж являють собою речові джерела у будь-якому 
агрегатному стані, які мають настільки мізерні розмірні характеристики, 
що вони не можуть бути сприйняті візуально навіть за допомогою 
лабораторної збільшувальної техніки і тому можуть бути досліджені лише 
за допомогою опосередкованих методів якісного чи кількісного аналізу та 
із залученням спеціальних знань у формі експертизи [2, с. 36-80]. 

Наведені визначення мікрооб’єктів, ультрамікрооб’єктів та 
ультраоб’єктів сформовані на основі їх якісних характеристик та мають 
значення, перш за все, для позалабораторних умов роботи головних 
суб’єктів судочинства (спеціаліста, слідчого, судді та ін.), але для 
лабораторних експертних умов потрібне визначення поняття 
мікрооб’єктів і через встановлення їх точних розмірних характеристик. 

Проблема виникає в тому, що єдиних точних розмірних характеристик 
для мікрооб’єктів різних видів і природи бути не може. Виходячи з цього, 
краще запропонувати, до вже сформованого на основі якісних 
характеристик визначення поняття мікрооб’єктів, експериментально 
встановлювати точні розмірні характеристики мікрооб’єктів кожного 
різновиду і природи з урахуванням їх якісних ознак. 

Тому, проаналізувавши представленні найбільш доцільно визначені 
поняття мікрооб’єктів та їх різновидів, нами було сформулювано на основі 
їх якісних і кількісних характеристик таке поняття. 

Мікрооб’єктами називаються речові джерела у будь-якому 
агрегатному стані, що мають певну просторово-геометричну форму 
одиничного тіла і в залежності від своїх визначених малих розмірних 
характеристик можуть бути встановлені як при нормальних умовах 
спостереження за допомогою поза лабораторної збільшувальної техніки 
так і при лабораторних умовах для встановлення їх морфологічних ознак. 
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Антонова М.М. 
ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТИ СУДОВОЇ 
ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Судова експертиза відіграє значну роль у захисті прав і свобод 

громадян. Вона проводиться за допомогою збору і аналізу інформації з 
використанням науково-обґрунтованих методик та викладенням 

потерпілого. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на 
договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. 

Самостійне залучення експерта стороною захисту здійснюється на 
договірних умовах. Законодавець, на жаль, не встановлює порядок зносин 
сторони захисту з експертом. Убачається, що до моменту законодавчого 
закріплення форми та порядку таких відносин, вони можуть бути 
відображені в типовому договорі, який повинен бути затверджений 
відповідним відомчим підзаконним актом. 

Вбачаємо за доцільне затвердити зразок клопотання про залучення 
експерта для проведення експертизи. У разі відмови стороні захисту в 
задоволенні клопотання про залучення експерта слідчим чи прокурором, 
особа, яка його заявила, має право звернутися з клопотанням про 
залучення експерта до слідчого судді. Таке клопотання повинно 
відповідати встановленим ч. 2 ст. 244 КПК вимогам. Недотримання цієї 
вимоги є підставою повернення такого клопотання особі, яка його подала, 
про що слідчий суддя постановляє ухвалу. Норми КПК не встановлюють 
заборону стороні захисту повторно звернутися з відповідним клопотанням 
до слідчого судді. 

Аналіз ст. 244 КПК дає підстави стверджувати, що реалізуючи 
принцип змагальності на досудовому слідстві, законодавець поклав на 
сторону захисту тягар доказування неправомірності відмови сторони 
обвинувачення в задоволенні клопотання сторони захисту про залучення 
експерта для проведення експертизи. Фактично оскаржуючи таку відмову, 
сторона захисту у своєму клопотанні слідчому судді повинна доказувати, 
чому саме не погоджується з відмовою сторони обвинувачення та 
наводити обставини, що підтверджують неможливість самостійного 
залучення експерта. 

Тлумачення ч. 7 ст. 244 КПК дозволяє дійти висновку про те, що 
перелік питань, поставлених перед експертом, знаходиться в межах 
дискреційних повноважень слідчого судді, який, установивши, що 
відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають 
значення для судового розгляду, має право не включити їх до ухвали про 
доручення проведення експертизи. 

Зазначимо, що саме в цій статті передбачено, що до ухвали слідчого 
судді включаються питання, поставлені стороною, проте ст. 244 КПК, яка 
визначає вимоги до змісту клопотання сторони до слідчого судді, узагалі 
не містить положення щодо зазначення питань у клопотанні. Виходячи зі 
змісту ст. 309 КПК, ухвала слідчого судді за результатами розгляду 
клопотання про залучення експерта оскарженню не підлягає. 

Таким чином, призначати експертизу можуть сторона обвинувачення і 
сторона захисту, а також слідчий суддя, суд. До кримінального 
провадження експерт залучається рішенням слідчого, прокурора у формі 
постанови. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про доручення 
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  відповідних висновків щодо встановлення тих чи інших фактів, які 
відбуваються у різних сферах правової та організаційної діяльності 
держави і суспільства, юридичних та фізичних осіб, в тому числі у сфері 
землеустрою, що спрямовано на регулювання земельних відносин із 
забезпечення сталого розвитку землекористування. 

Правові норми земельного права регулюють групу однорідних 
відносин, що виникають з приводу раціональної організації території 
адміністративно-територіальних утворень та суб’єктів господарювання, 
формування нових та впорядкування існуючих земельних ділянок, їх 
частин й встановлення їх меж. 

Програмою економічних реформ України на 2010-2014 р. «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 
передбачено розвиток науково-технічної й інноваційної сфери в Україні 
[1]. Розвиток вітчизняного науково-технічного потенціалу в судово-
експертній діяльності також може бути направлений на забезпечення 
інноваційних потреб в Україні. Це можливо досягнути шляхом науково-
технічних розробок у вивченні процесів, що виникають у земельних 
правовідносинах, а також розробки науково-обґрунтованих методик з 
вирішення конкретних питань щодо встановлення низки порушень у 
земельній галузі та відхилень від проектів землеустрою. 

Необхідно відзначити, що землевпорядна наука до недавнього часу не 
розглядалася в Україні як застосування спеціальних знань у судочинстві 
та для задоволення слідчої практики. 

У криміналістичній літературі об’єкт – це предмет матеріального 
світу, пов’язаний з певними обставинами у справі і який підлягає 
експертному дослідженню. Щодо визначення поняття об’єкту судової 
експертизи можливо звернутися до аналізу Р.С.Бєлкіна, яким зроблено 
висновок про те, що об’єктами судової експертизи можуть бути 
матеріальні об’єкти, до яких належать предмети (речові докази, зразки та 
їх комплекси), документи, люди, тварини, трупи, транспортні засоби та 
процеси, до яких належать явища, події, дії [2]. 

Для вирішення найбільш важливих питань, які можуть розглядатися 
судовою експертизою у сфері земельних відносин для повного 
задоволення слідчої та судової практики вперше розглядається питання 
введення на території України нову експертну спеціальність 
«Дослідження з питань землеустрою», вирішення завдань яких належить 
до компетенції експертів земельно-технічної експертизи. Наказом 
Мін’юсту від 26.12.2012 № 1950/5, який набрав чинності 22.01.2013, 
внесено зміни до редакції Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень, якою передбачено 
проведення науково-дослідними установами судових експертиз Мін’юсту 
земельно-технічної та оціночно-земельної експертизи, як самостійний 
клас судових експертиз, вперше введено на Україні з 2013 року [3]. 

Юсупов В.В. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ 
ЕКСПЕРТИЗ ЗА КПК УКРАЇНИ 
Із прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України 

суттєво змінився процесуальний порядок призначення експертиз у 
кримінальному провадженні. Новелою цього Кодексу є розширення 
змагальності на досудовому розслідуванні, у тому числі при призначенні й 
проведенні експертизи, надання можливості стороні захисту та 
потерпілому ініціювати проведення експертизи з метою отримання 
необхідних доказів. Цим пояснюється впровадження в Кодекс нової 
процедури, пов’язаної з розглядом слідчим суддею питання про залучення 
експерта. 

Підстави та суб’єктів, що можуть ініціювати проведення експертизи, 
передбачено ч. 1 ст. 242 КПК, а саме: експертиза проводиться експертом 
за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням 
слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення 
для справи, необхідні спеціальні знання. 

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 є дві сторони кримінального провадження 
– з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового 
розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний 
представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: 
підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, 
особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 
застосування, їх захисники та законні представники. 

Виходячи зі змісту КПК, складно зробити висновок про те, яким саме 
процесуальним документом залучається експерт до кримінального 
провадження. Водночас відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК рішення слідчого, 
прокурора приймається у формі постанови. Частина 7 ст. 69 КПК дає 
підстави зробити висновок про те, що експерту надсилається доручення. У 
ч. 4 ст. 332 КПК зазначено, що в разі наявності відповідних підстав, суд 
постановляє ухвалу про доручення проведення експертизи. У такому 
випадку, керуючись положенням ч. 3 ст. 110 КПК, рішення слідчого, 
прокурора повинно оформлюватися у вигляді постанови. Оскільки 
сторона обвинувачення залучає експерта, то в цьому разі це повинна бути 
постанова про залучення експерта для проведення експертизи. 

Інші суб’єкти, а саме сторона захисту, може звернутися з відповідним 
клопотанням до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду або 
самостійно звернутися з клопотанням про залучення експерта для 
проведення експертизи до відповідної установи. Порядок залучення 
експерта врегульований ст. 243 КПК. 

Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для 
проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи 
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  Предметом судової земельно-технічної експертизи є дослідження 
закономірностей, законів, принципів, властивостей, проявів розвитку 
суспільних відносин; встановлення фактичних даних, отриманих на основі 
спеціальних знань у галузі землеустрою та землевпорядкування в 
передбаченому процесуальним законодавством порядку. Предмет 
земельно-технічної експертизи характеризує загальний зміст у сфері 
землеустрою, визначає напрями та завдання наукового дослідження. 

Об’єктами судової земельно-технічної експертизи є документація із 
землеустрою: проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 
проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-
територіальних утворень, проекти землеустрою щодо організації і 
встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення; проекти землеустрою щодо встановлення 
прибережних захисних смуг; технічна документація із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); технічна 
документація із землеустрою щодо інвентаризації земель; технічна 
документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок; технічна документація із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку, технічна 
документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту; документація 
щодо нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок, проекти 
(плани) організації рельєфу, топографічні плани тощо, за необхідністю – 
земельна ділянка. 

Мета земельно-технічної експертизи полягає у створенні наукових і 
практичних рекомендацій, положень та висновків щодо підвищення 
ефективності вирішення цивільних та господарських спорів, запобігання 
проявів злочинності у земельних відносинах. 

Сутність земельно-технічної експертизи в вихідних даних щодо 
встановлення зміни правового і технічного характеру земельної ділянки в 
процесі розвитку суспільних відносин; інших відомостей, що містяться у 
матеріалах справи, які надсилаються експерту для виконання експертизи 
(протоколи огляду об’єкту дослідження, протоколи допиту, пояснювальні, 
заперечення, довідки щодо об’єкту дослідження тощо). 

Необхідно зазначити, що при дослідженні проектів землеустрою 
можуть викликати сумніви щодо природи документів, технічних прийомів 
та способів їх виготовлення, а також внесених до них змін. Відсутність 
державних стандартів щодо формування технічної документації із 
упорядкування земельних ділянок, їх частин, на які розповсюджується 
право суборенди, сервітуту та технічної документації, щодо проведення 
інвентаризації земель тощо породжує злочини у сфері службової 
діяльності. Предметом цих злочинів є суспільні відносини, якими 

Як консультант спеціаліст-трасолог може надати допомогу слідчому: 
– у підготовці та здійсненні огляду місця події; 
– у з’ясуванні обстановки місця події; 
– у встановленні причинного зв’язку між крадіжкою з квартири і 

виявленими слідами; 
– у виявленні при огляді обставин, умов, що сприяли вчиненню 

злочину; 
– в оцінці обставин і побудові на їх основі версій; 
– у визначенні придатності слідів для ідентифікації; 
– у складанні протоколу огляду місця події, схем, креслень, планів, 

ескізів. 
Таким чином, спеціаліст-трасолог, який бере участь в огляді, не тільки 

сприяє у виявленні, фіксації та вилученні доказів, а й допомагає слідчому 
осмислити обстановку події, що відбулася. На прохання слідчого 
спеціаліст може дати попередню оцінку отриманої інформації. Ці 
висновки і судження не є експертними висновками, однак вони надають 
позитивний вплив на ефективність розслідування крадіжок з квартир. Н.А. 
Селіванов, визначаючи зміст попереднього дослідження слідів, 
підкреслює, що воно є важливим елементом пізнавальної діяльності 
слідчого, спрямованим на з’ясування обставин події злочину та 
встановлення винного. 

Проведення попередніх досліджень сприяє також успішному підбору 
матеріалів, що направляються на експертне дослідження, і правильній 
постановці питань, що визначають експертні завдання. 

Дані, отримані в процесі попереднього дослідження, 
використовуються: 

– в оперативно-тактичних цілях (висування версій, планування 
проведення слідчих дій та ін); 

– при призначенні експертизи (підбір зразків і матеріалів, 
формулювання питань); 

– при оцінці достовірності та доказового значення експертизи. 
У зв’язку з викладеним в Наказі МВС України №962 від 26.10.2012 р. 

та Наказі МВС України №710 від 14.08.2012 р. спеціаліст-криміналіст 
проводить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками вилучених 
об’єктів (без надання письмового висновку), звертає увагу слідчого на 
фактичні дані, що мають значення для розслідування обставин 
кримінального правопорушення. 
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  забезпечується нормальна службова діяльність органів державної влади, 
місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного і 
приватного права. Безпосереднім об’єктом дослідження є документи. 
Виникає необхідність комплексного аналітичного і методичного підходу 
вирішення завдань судовими експертами з різних спеціальностей: судовим 
експертом у галузі землеустрою та криміналістами (почеркознавча 
експертиза та техніко-криміналістичне дослідженням документів) для 
вирішення питань, що виникають при розслідуванні службових злочинів, 
які часто супроводжуються підробкою документів. 
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Антонюк П.Є., Гавриленко Д.Є. 
ЩОДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ 
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 
Сьогодні не є дискусійним становлення і розвиток судової 

експертології як самостійної науки зі своїм самостійним об’єктом 
наукового знання – судовою експертизою, як видом специфічної 
діяльності. 

Поняття «експертиза» (експерт від лат. еxpertus – особа, що володіє 
знаннями, досвідом; досвідчений; перевірений) використовується в науці 
та практиці для визначення досліджень, що потребують використання 
професійних (спеціальних) знань. За допомогою спеціального 
інструментарію – експертних методик – емпіричним шляхом отримуються 
результати експертизи. 

Під об’єктом експертного дослідження в судовій експертології 
(загальній теорії судової експертизи) розуміється складна система, яка 
утворюється з трьох елементів: 

– матеріального носія інформації про факт, подію; 
– джерела інформації про факт, подію; 
– механізму передачі інформації від джерела до носія (відображаючий 

та відображаємий компоненти та механізм їх взаємодії). 
Необхідною умовою кожного пізнавального процесу та основною 

метою будь-якої науки є класифікація. Для судової експертології 

Для проникнення в квартиру використовується низка способів: 
– віджимання ригеля замка; 
– виламування дверей; 
– випилювання замку; 
– відмикання замка (за допомогою відмичок, підібраним або 

викраденим ключем); 
– витягування механізму замка; 
– руйнування механізму замка; 
– злам вікна; 
– злам вікна чи двері балкона, лоджії (даному способу передує 

проникнення на балкон, лоджію). 
Аналіз обставин, що супроводжували 102 крадіжок з квартир, показав, 

що 27 з них було вчинено шляхом зламу дверей, 18 – відмикання замка, 3 
– видалення замку, 10 – шляхом проникнення в квартиру через балкон 
(лоджію), 44 – крізь вікно. З наведених відомостей видно, що в більшості 
випадків проникнення в квартиру здійснюється через вікно або шляхом 
зламу дверей. 

Починаючи огляд місця події, перш за все необхідно зосередити увагу 
на виявленні слідів взуття в місці проникнення злочинця в квартиру. 
Потім можна приступати до виявлення слідів рук, одягу, знарядь зламу. 

Особливу увагу потрібно приділити пошуку мікрочастинок, які є 
слідами перебування злочинця на місці крадіжки. Вони є важливим 
засобом отримання відомостей про всі сторони розслідуваної події 
злочину. Однак, як показує практика, слідчі рідко використовують 
мікрочастинки як докази. 

Іншим місцем, де можна припускати наявність слідів злочинців, є та 
частина обстановки квартири, яка найбільш ймовірно є сховищем 
цінностей (різного роду шафи, письмові столи та ін.). 

Серед слідів рук і взуття можна виділити чотири групи: а) сліди 
людей, які проживають у квартирі, б) сліди злочинців; в) сліди 
працівників міліції (що ще, на жаль, зустрічається в практиці); г) сліди 
осіб, які перебували в квартирі, але не мають до крадіжки жодного 
відношення. 

Тому доцільно одразу ж дактилоскопувати осіб, які проживають або 
часто бувають в даній квартирі, з метою порівняння отриманих відбитків 
зі слідами, виявленими на місці події. Попереднє дослідження слідів рук 
на місці події дозволить встановити низку істотних обставин. 

Подібні дослідження відіграють значну роль, оскільки спрямовані на 
отримання доказової інформації. Тим часом кримінально-процесуальне 
законодавство, визначаючи права і обов’язки спеціаліста, не регламентує 
проведення ним попередніх досліджень слідів на місці події і його 
консультаційну діяльність, які, як зазначає низка криміналістів, є важливі і 
необхідні. 

21 356 



  класифікація судових експертиз має пізнавальне значення, а для 
практичної діяльності забезпечує правильний вибір спеціальних знань, 
необхідних для отримання інформації з наявного джерела, допомагає 
визначити напрям організаційного та методичного забезпечення судових 
експертиз, належного використання експертизи у процесі судочинства. 

Для класифікації судових експертиз використовуються різні підстави: 
організаційно-процесуальні, науково-методичні тощо. 

Так, за обов’язковістю проведення виділяють обов’язкові (ст.ст. 242, 
509 КПК України) та необов’язкові. 

За послідовністю проведення виділяють первинні та повторні судові 
експертизи. 

За об’ємом проведення: основні та додаткові. 
За кількістю осіб, що проводять дослідження: комісійні та одноосібні. 
За сукупністю спеціальних знань: однорідні та комплексні. 
За місцем проведення: такі, що проводяться в експертних установах, і 

такі, що проводяться поза межами експертних установ. 
За характером завдань, що розв’язуються: ідентифікаційні, 

діагностичні, ситуаційні. 
За змістом спеціальних знань в загальній теорії судової експертизи 

виділяють чотири рівні класифікації (впорядкування) експертиз: класи, 
роди, види, різновиди (підвиди). В основу такого поділу закладена 
тримірна структура, запропонована О.Р. Шляховим у другій половині 70-х 
років ХХ сторіччя – об’єднання експертиз з урахуванням предмета, 
об’єкта і методики (сукупності методів з логічною послідовністю їх 
використання) експертного пізнання. 

Не зважаючи на те, що підстави такої класифікації, з самого моменту 
їх запровадження й до теперішнього часу, є предметом постійних 
наукових дискусій, саме такий розподіл судових експертиз покладений в 
основу атестації судових експертів по експертним спеціальностям. 

Традиційно серед судових експертиз прийнято виділяти 
криміналістичні експертизи та відокремлювати їх від всіх інших. 

Багато експертів-практиків всі експертизи називають 
криміналістичними, оскільки вважають криміналістичними всі методики 
дослідження речових доказів, оскільки ці методики призначені для 
вирішення завдань розслідування кримінальних правопорушень. Такий 
погляд на судові експертизи, на думку Є.Р. Росинської, обумовлений 
відсутністю розуміння різниці між криміналістичною наукою та судово-
експертною діяльністю. Експертизи, які називають криміналістичними, 
можуть проводитися і по цивільних, і по адміністративних справах.  

Сучасний розвиток криміналістичної науки, її загальних та окремих 
теорій розширює існуючі раніше межі використання криміналістичних 
знань. Такі окремі теорії як теорія криміналістичної ідентифікації та теорія 
криміналістичної діагностики є обумовлюючим знанням не лише для 

Водночас розкриття крадіжок з квартир ще низька і не перевищує 50-60%. 
Це свідчить про те , що встановлення злочинця по даній категорії справ 
викликає значні труднощі у слідчих і оперативних працівників карного 
розшуку, які відносять подібні крадіжки до категорії злочинів, які тяжко 
розкриваються. 

Крадіжки з квартир, відбуваються, зазвичай, в умовах неочевидності. 
Із загальної кількості таких крадіжок, зареєстрованих у 2012-2013рр. в 
Деснянському районі м. Києва, вчинене в умовах неочевидності 90%. 

Єдиною слідчою (розшуковою) дією, що дає уявлення про характер 
події, що відбулася, об’єктивно відображеної матеріальною обстановкою у 
вигляді різних слідів, є огляд місця події. Його ефективність багато в чому 
залежить від участі в ньому спеціаліста-криміналіста. Він може надати 
істотну допомогу слідчому, особливо при виявленні, фіксації і вилученні 
невидимих, слабовидимих слідів рук і взуття, нашарування мікрочастинок 
та ін, проведення попередніх досліджень виявлених слідів з метою 
визначення віднесеності їх до даної події, можливості подальшого 
вивчення і використання, упакування об’єктів. Крім того, допомога 
спеціаліста слідчому може виражатися у вигляді консультацій. 

У разі залучення спеціаліста-криміналіста до огляду місця події 
необхідно враховувати, що він повинен володіти необхідним комплексом 
знань в галузі трасології. В даний час співробітники експертних 
підрозділів спеціалізуються з різних напрямів криміналістичних 
досліджень. Одні – в галузі трасології , другі – судової балістики, треті – 
почеркознавстві і т. д. Це пов’язано з розвитком науки, появою нових і 
вдосконаленням існуючих методів і технічних засобів вивчення речових 
доказів. 

Варто визнати, що тільки спеціаліст-трасолог може ефективно 
сприяти слідчому в огляді місця крадіжки з квартири і вирішенні низки 
завдань. Водночас слідчий, який володіє спеціальними знаннями в 
трасології, може і сам застосовувати їх. Але, на нашу думку, більш 
доцільно залучення спеціаліста-трасолога. Його діяльність забезпечить 
економію часу, сил слідчого та якісне проведення огляду місця події. 

Огляд місця крадіжки з квартири вимагає застосування особливої 
методики та наявності відповідного досвіду. При цьому важливо 
дотримуватися певної черговості дій, спрямованих на виявлення слідів. 

Огляд рекомендується починати з сектора, що виділяє шлях 
проникнення злочинця в квартиру, оскільки саме тут найбільш ймовірно 
виявлення залишених ним слідів. Їх вивчення дозволяє охарактеризувати 
не тільки спосіб проникнення, але і прийоми, які застосовував злочинець. 
Отримані відомості є основою для побудови слідчим правильної версії 
про особу злочинця. Знання способів і прийомів проникнення у житло дає 
можливість спеціалістові-криміналістові припустити, де і які треба шукати 
сліди. 
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  експертиз, традиційно званих криміналістичними, а й для більшості інших 
видів і родів судових експертиз. Крім того, загальними є рекомендації 
щодо вилучення, фіксації, збору та пошуку об’єктів судових експертиз – 
слідів і речових доказів різної природи. 

Так, саме криміналістика розробляє критерії допустимості 
використання в доказуванні того чи іншого методу, умови застосування 
таких методів, можливості дослідження об’єктів. Проте слушною є думка 
науковців, що в сучасних умовах криміналістика (криміналістична 
техніка) не є єдиною базовою наукою для традиційних криміналістичних 
експертиз. 

На думку Є.Р. Росинської, всі судові експертизи мають єдину 
інтегровану природу, що знищує межі між криміналістичними та іншими 
(некриміналістичними) експертизами. 

Крім того, всі судові експертизи перебувають на різних стадіях свого 
формування, тому недоречно вести мову про єдині критерії для їх поділу 
на класи, роди, види. 

У існуючій системі поділу судових експертиз клас – найбільш 
динамічна категорія, яка здебільшого залежить від інтеграції та 
диференціації наукових знань, а тому найбільш розповсюдженими є 
дискусії щодо віднесення чи невіднесення того чи іншого роду експертиз 
до криміналістичних. 

Остання класифікація, запропонована Міністерством юстиції України 
у 2012 році (зміни до наказу МЮ України від 08.10.98 № 53/5, внесені 
наказом МЮ від 26.12.2012 № 1950/5), виділяє такі класи судових 
експертиз: 

1. Криміналістичні експертизи (почеркознавча, авторознавча, технічна 
експертиза документів, балістична, трасологічна (експертиза слідів рук 
людини; експертиза слідів ніг людини, її взуття, шкарпеток, панчіх; 
експертиза слідів рукавичок, одягу людини, слідів пошкоджень на 
об’єктах, слідів нашарувань на об’єктах; експертиза слідів ніг (лап) 
тварини; експертиза знарядь, агрегатів, інструментів, холодної зброї і 
залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами, експертиза 
слідів знаряддя та інструментів; експертиза слідів транспортних засобів; 
експертиза замикальних та контрольних засобів; експертиза слідів поділу 
цілого на частини; експертиза рельєфних знаків на металі, пластмасі та 
інших матеріалах; експертиза холодної зброї; експертиза вузлів та петель), 
фототехнічна експертиза, портретна експертиза, експертиза голограм, 
експертиза відеозвукозапису, експертиза вибухових пристроїв, експертиза 
вибухових речовин і продуктів вибуху (пострілу), експертиза матеріалів, 
речовин та виробів (волокон і волокнистих матеріалів; лакофарбових 
матеріалів і покриттів; нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; 
ґрунтів; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів; сильнодійних і отруйних речовин; рідин, що містять спирт; 
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Шушпан І.Ю. 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ 
КРАДІЖОК З КВАРТИР 
Серед майнових злочинів крадіжки з квартир є одним з найбільш 

поширених видів. Аналіз середньостатистичних свідчень у Деснянському 
РУ ГУ МВС м. Києва показує, що питома вага даних крадіжок 
коливається в межах 20-40% від загальної кількості зазначених злочинів. 
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  металів і сплавів; полімерних матеріалів; скла, кераміки; речовин хімічних 
виробництв та спеціальних хімічних речовин; встановлення шкідливих 
речовин у навколишньому середовищі (пестицидів), біологічна 
експертиза). 

2. Інженерно-транспортні експертизи (автотехнічна експертиза, 
транспортно-трасологічна експертиза, залізнично-транспортна експертиза, 
експертиза стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП, будівельно-
технічна експертиза, земельно-технічна експертиза, пожежно-технічна 
експертиза, експертиза з дослідження причин та наслідків порушень вимог 
безпеки життєдіяльності та охорони праці, гірничотехнічна експертиза, 
інженерно-екологічна експертиза, електротехнічна експертиза, експертиза 
комп’ютерної техніки і програмних продуктів, експертиза 
телекомунікаційних систем та засобів). 

3. Економічна експертиза (експертиза документів бухгалтерського, 
податкового обліку і звітності, експертиза документів про економічну 
діяльність підприємств і організацій, експертиза документів фінансово-
кредитних операцій). 

4. Товарознавча експертиза (експертиза машин, обладнання, сировини 
та товарів народного споживання, автотоварознавча та транспортно-
товарознавча експертиза). 

5. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності. 
6. Психологічна експертиза. 
7. Мистецтвознавча експертиза. 
8. Екологічна експертиза. 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.95 №6 виділяє 

судово-медичні експертизи в окремий клас судових експертиз, а наказ 
МОЗ від 08.10.2001 №397 дозволяє виділити судово-психіатричну 
експертизу в окремий клас. 

З точки зору використання спеціальних знань, нелогічним виглядає 
об’єднання таких далеких один від одного родів судових експертиз як: 
почеркознавча, експертиза вибухових пристроїв, біологічна, фототехнічна, 
експертиза відеозвукозапису, експертиза полімерних матеріалів, в один 
клас – криміналістичні. 

На наш погляд, підстава для сучасної класифікації судових експертиз, 
закріпленої в нормативних документах, продиктована «політичною 
доцільністю». Із веденням в дію чинного Кримінального процесуального 
кодексу та запровадженням змагальності кримінального судочинства, 
значно розширилися суб’єкти, які мають рівні права щодо призначення 
експертиз. Так, виступати ініціаторами проведення судових експертиз 
можуть не лише представники сторони обвинувачення, а й сторони 
захисту (ст. 243 КПК України). 

З огляду на основні положення Закону України «Про судову 
експертизу» виключно державними спеціалізованими установами 

те, що розглянуті вище питання, які торкаються визначення і правого 
регулювання культурної спадщини, культурних цінностей, творів 
мистецтва потребують сучасного наукового забезпечення новітніми 
досягненнями науки [1-6, 12-15]. 

В даний час О.М. Бандуркою, А.В. Дроздовим, О.П. Дубягіною, Ю.П. 
Дубягіним, Т.Г. Катковою, Д.В. Кісловим, В.П. Крошко, О.І. Литваком, 
М.І. Сенченком ведуться цікаві наукові дослідження, які доцільно 
використовувати для розв’язання пізнавальних завдань в процесі 
досліджень культурної спадщини, культурних цінностей і творів 
мистецтва [1-6, 12-15]. 

Вважаємо, що ці наукові розвідки є перспективними, оскільки 
торкаються актуальних питань правового і наукового забезпечення 
досліджень історичних і культурних надбань України. 

Сьогодні вченими здійснено багато новітніх розробок (засобів, 
методів, технологій), які потребують впровадження у сферу освіти, науки і 
культури. 

Викладене дає підстави для таких висновків: 
– ступінь наукової розробленості правового і наукового забезпечення 

досліджень культурної спадщини, культурних цінностей та творів 
мистецтва знаходяться в стадії становлення; 

– правове і наукове забезпечення культурної спадщини, культурних 
цінностей та творів мистецтва має свій предмет, об’єкт та засоби і методи 
дослідження; 

– теоретична значимість даної праці полягає в розробці основних 
положень теорії правового і наукового забезпечення системних 
досліджень культурної спадщини, культурних цінностей та творів 
мистецтва; 

– практична значущість даного дослідження полягає в розробці 
науково-методичних рекомендацій направлених на комплексне правове і 
наукове забезпечення досліджень культурної спадщини, культурних 
цінностей та творів мистецтва новітніми досягненнями науково-
технічного прогресу. 

Список використаних джерел 
1. Бандурка О.М., Перепелиця М.М., Манжай О.В., Шендрик В.В. 

Оперативно-розшукова компаративістика: Монографія. – Х.: Золота миля, 
2013. – 352 с. 

2. Біленчук П.Д. Сучасне наукове забезпечення кримінального 
провадження / П.Д. Біленчук, М.Н. Курко // Европейські перспективи, 
2013. – №13. – С. 42-47. 

3. Біленчук П.Д. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід 
та реалії українського класичного університету / П.Д. Біленчук // Віче, 
2013. – №22. – с. 6-8. 

4. Біленчук П.Д. Гносеологія права / П.Д. Біленчук, І.І. Шостенко // 

24 353 



  здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням 
криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз 
(ст. 7). 

Вбачається очевидним, що критерієм для об’єднання певних родів 
судових експертиз в клас криміналістичних слугувала принциповість у 
виділенні серед всіх родів судових експертиз саме тих, що мають 
проводитися виключно державними спеціалізованими експертними 
установами. На думку законодавця, саме така класифікація судових 
експертиз та відповідно обмежений порядок організації роботи суб’єктів 
судово-експертної діяльності дозволить державі гарантувати дотримання 
загальних засад кримінального провадження, в тому числі змагальності 
сторін та свободи в поданні суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 
переконливості.  

Сучасна класифікація судових експертиз є прикладом випередження 
науки практикою та постановкою перед судовою експертологією 
конкретних завдань: розроблення саме наукового критерію для 
обґрунтованого об’єднання таких різноманітних родів судових експертиз, 
що віднесені до класу криміналістичних. На сьогодні, на наш погляд, 
єдиним критерієм для запропонованої класифікації вбачається бажання 
законодавця захистити себе. 

 
 
Арешонков В.В. 
ПРОБЛЕМИ ВІДНЕСЕННЯ ДО КАТЕГОРІЇ «ЗБРОЯ» 
ЇЇ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПРИ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ 
Проблемним питанням, яке потребує детального вивчення та 

обговорення серед науковців є віднесення до зброї при кваліфікації 
окремих видів злочинів її основних складових частин. 

В залежності від різновиду зброї її основні складові частини будуть 
різними. Так, згідно з судово-балістичною методикою встановлення 
належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби 
до основних конструктивних ознак матеріальної частини вогнепальної 
зброї відноситься наявність: вузла, що складається з камери для 
розміщення набою (набійника) і направляючої частини, призначеної для 
розгону снаряда й надання йому направленого руху – ствола вогнепальної 
зброї; пристрою запирання каналу ствола (в залежності від системи зброї, 
наприклад, затвора) та пристрою запалення метального заряду. Вказані 
складові частини (конструктивні ознаки) об’єкта в даному випадку 
віднесені до основних, оскільки відсутність хоча б однієї з них взагалі не 
дозволяє віднести досліджуваний об’єкт до вогнепальної зброї [2, с. 9]. 

Відповідно вимог до холодної зброї, що містяться у методиці 
криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з 

успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної 
спадщини [8]. Згідно з задекларованими даними законом положень 
об’єктом культурної спадщини є визначне місце, споруда (витвір), 
комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а 
також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні 
або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що 
донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, 
етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи 
художнього погляду і зберегли свою автентичність. 

Даний закон містить класифікацію об’єктів культурної спадщини, 
культурних цінностей, творів мистецтва. В законі вказується, що за 
типами об’єкти культурної спадщини поділяються на: 

– споруди (витвори) – твори архітектури та інженерного мистецтва, 
твори монументальної скульптури та монументального малярства, 
археологічні об’єкти, печери з наявними свідченнями життєдіяльності 
людини, будівлі або приміщення в них, що зберегли автентичні свідчення 
про визначні історичні події, життя та діяльність відомих осіб; 

– комплекси (ансамблі) – топографічно визначені сукупності окремих 
або поєднаних між собою об’єктів культурної спадщини; 

– визначні місця – зони або ландшафти, природно-антропогенні 
витвори, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, 
естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, 
наукового чи художнього погляду [8]. 

Водночас необхідно зауважити, що в національному законодавстві не 
зазначена лише така категорія як «меблі більш ніж 100-літньої давності», 
яка відображена у Конвенції ЮНЕСКО (1970 р.) [11]. 

В даному законі сформульовано визначення культурних цінностей, які 
не можуть бути вивезені без спеціального свідоцтва за межі нашої 
держави, а також категорії культурних цінностей, що не підлягають 
вивезенню з України, зокрема таких: культурних цінностей Національного 
архівного та музейного фондів, а також тих, які занесені до Державного 
реєстру національного культурного надбання, тобто містить правові 
положення, які торкаються лише переміщення культурних цінностей через 
державний кордон України. 

Водночас в Україні немає спеціального закону про обіг культурних 
цінностей на території самої держави. Сьогодні чинне українське 
законодавства також не дає визначення тих культурних цінностей, які не 
можуть бути вільно продані чи куплені, наприклад, антикварна зброя чи 
археологічні знахідки, тощо. 

Варто зазначити, що поряд із поняттям «культурна спадщина», 
«культурні цінності» та «мистецькі твори» в українському національному 
законодавстві широко застосовуються також і такі поняття, визначення, 
терміни, як «пам’ятки історії та культури» та «скарб». Все це свідчить про 
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  нею виробів, основними частинами клинкової зброї є власне клинок, утик 
чи обмежувач та руків’я, які повинні відповідати визначеним 
характеристикам. Ця ж методика передбачає також такі поняття як 
заготовка холодної зброї (предмет, який відповідає загальним техніко-
криміналістичним вимогам до холодної зброї, але для застосування в такій 
якості потребує значної доробки) та напівфабрикат холодної зброї 
(предмет, який відповідає загальним техніко-криміналістичним вимогам 
до холодної зброї, але не відповідає в повній мірі криміналістичним 
критеріям і потребує остаточної обробки) [3]. 

Аналіз статей Кримінального кодексу України в яких згадується 
категорія «зброя» як така (ч. 5 ст. 36, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 258, 
ст. 257, ч. 1 ст. 258-4, ч. 2, 3 ст. 260, ч. 1, 3 ст. 262, ч. 1, 2, 3 ст. 263, 
ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 264, ч. 1 ст. 294, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 393, 
ч. 2 ст. 404, ч. 3 ст. 405, ч. 3 ст. 406, ч. 2 ст. 408, ч. 1, 3 ст. 410, ч. 1 ст. 411, 
ч. 1 ст. 412, ч. 1 ст. 413, ч. 1 ст. 414, ч. 3 ст. 424, ст. 429, ч. 1 ст. 439, ст. 440 
КК України) дозволяє зробити висновок про те, що поряд з поняттям 
зброя вживаються різні терміни, серед яких, бойові припаси до неї, 
отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини, радіоактивні матеріали, 
військова техніка, вибухові пристрої, спеціальні засоби, інші бойові 
речовини, спеціальна техніка, інші речовини і предмети, що становлять 
підвищену небезпеку для оточення. В жодній із статей про складові 
частини вогнепальної, холодної та інших видів зброї не згадується [4]. 

Проте, на практиці може виникнути ситуація, коли злочинці, в тому 
числі і як учасники організованого злочинного об’єднання, спробують 
самостійно виготовити (шляхом збирання її з різних деталей з незначним 
їх доробленням) вогнепальну чи холодну зброю для вчинення злочинів, 
однак на момент припинення правоохоронними органами їх злочинної 
діяльності вони встигнуть дістати, тільки окрему частину (окремі частини) 
такої зброї. У випадку холодної зброї це можуть бути вже згадані 
заготовка чи напівфабрикат. 

Крім того, злочинці можуть навмисне вилучити із саморобної 
вогнепальної зброї одну з її частин, наприклад, курок й ударник та 
зберігати їх в іншому місці. У цьому випадку як і в попередньому судові 
експерти у висновку експертизи вкажуть, що у наданому вигляді 
відповісти чи належить об’єкт до вогнепальної зброї не представляється 
можливим, оскільки для віднесення такої зброї до вогнепальної необхідно 
обов’язково провести експериментальну стрільбу та визначити питому 
кінетичну енергію снаряда. 

Може трапитись також ситуація, коли під час обшуку виявлено тільки 
ствол із затворною коробкою заводського екземпляру бойової зброї. В 
такому випадку судові експерти визначать, що це тільки частина 
вогнепальної зброї та до стрільби (проведення пострілів) дана частина 
вогнепальної зброї не придатна. 

 
3 Криміналістично-реєстраційно-довідкові й судово-експертні 

установи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції 
Російської імперії (1889-1917 рр.) У 2-х книгах. Кн.1 / авт.кол.: 
М.Г. Вербенський, С.І. Гирько, Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, 
Т.А.Плугатар, І.Е. Нікітіна, С.Г. Лаптєв. – К.–Х.: ДНДІ МВС 
України, 2013. – 637 с. 
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установи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції 
Російської імперії (1889-1917 рр.) У 2-х книгах. Кн.2 / авт.кол.: 
М.Г. Вербенський, С.І. Гирько, Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, 
Т.А. Плугатар, І.Е. Нікітіна, С.Г. Лаптєв. – К.–Х.: ДНДІ МВС 
України, 2013. – 602 с.   
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Результати наведених в таблиці №1 наукових узагальнень 

засвідчують, що ці проблеми привертали увагу дослідників, але 
потребують подальших наукових пошуків, оскільки це торкається базових 
духовних цінностей, засадничих положень, які пов’язані з гармонійним 
розвитком людини, суспільства, держави, цивілізації. 

Водночас відомо, що кожна держава формується навколо світоглядних 
вселенських звичаїв, планетарних культурних традицій, персональних 
духовних цінностей, унікальних творів мистецтва, самобутніх 
філософських поглядів певної спільноти людей, які визначають сутнісну 
стратегію національної ідеї. Саме вона є рухомою силою етносу, 
базуючись на повазі до світського історичного минулого, пам’яті 
пращурів, формує, об’єднує та надихає на подальший розвиток 
суспільства в майбутньому. Реально культурна спадщина, гармонійно 
поєднує у собі універсальні духовні і культурні цінності порядності, 
професійності, чесності, справедливості багатьох поколінь, є надійним 
підґрунтям, фундаментом, наріжним каменем для відродження і 
формування національної ідеї держави [9, 5]. 

Ці світоглядно-методологічні принципи закріплені в міжнародних 
документах і національному законодавстві [7, 8, 10, 11]. 

Зокрема, варто зазначити, що ЮНЕСКО своєю Конвенцією «,Про 
охорону всесвітньої культурної та природної спадщини» ще 16 листопада 
1972 р. системно визначив міжнародно-правову модель охорони об’єктів 
природної та культурної спадщини людства і всієї земної цивілізації [10]. 

Звичайно, що особливого значення положення цього світського 
правового документу набувають у національному законодавстві, зокрема, 
поняття об’єктів культурної спадщини, які занесені у Список всесвітньої 
культурної та природної спадщини ЮНЕСКО, оскільки саме ці об’єкти є 
надбанням людства, цивілізації, а тому є його загальною духовною і 
культурною спадщиною 

В законі України «Про охорону культурної спадщини» який 
прийнятий Верховною Радою України 8 червня 2000 р. сформульовані 
сутнісні характеристики визначення культурної спадщини як сукупності 
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  Очевидно, що у тих ситуаціях, коли відсутня «зброя» (вогнепальна, 
холодна тощо) в повному розумінні цього слова, кваліфікувати дії таких 
осіб як злочин, зазвичай, практично не можливо (окрім випадків, коли за 
наявності інших ознак складу злочину дії винних можна розцінювати як 
замах, наприклад, на виготовлення вогнепальної чи холодної зброї). 

З цього приводу цікавим є закордонний досвід законодавчого 
визначення зброї. Так, в США Зведенням федеральних правил до 
вогнепальної зброї окрім власне самої зброї належить: рамка або ствольна 
коробка будь-якого типу зброї, будь-який тип глушника для вогнепальної 
зброї, частина вогнепальної зброї, в якій розташовані ударник, затвор, 
спусковий механізм і наявне звичайне різьблення в передній частині для 
кріплення ствола. В Російській Федерації в Законі «Про зброю» від 20 
травня 1993 року № 1026-1 також зазначено, що до зброї відносяться й 
основні її частини, що визначають її функціональне призначення» [1, 
с. 104]. 

На наш погляд, існуючий підхід, при якому до категорії «зброя» не 
відносяться її основні складові частини, не відповідає сучасним реаліям 
боротьби зі злочинністю. На практиці, це викликає труднощі для 
кваліфікації окремих видів злочинів та призводить до ситуації, коли 
особи, які готувались до вчинення злочину та діяльність яких була 
припинена правоохоронними органами, уникають за це відповідальності. 
Для виправлення такої ситуації пропонується у кримінальне 
законодавство України внести необхідні зміни та включити до переліку 
«зброя» також її основні складові елементи. 
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  Біленчук П.Д. 
СУЧАСНЕ НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВОСУДДЯ: КРИМІНАЛІСТИЧНЕ 
ЕКСПЕРТОЗНАВСТВО І БЕЗПЕКОЗНАВСТВО 
Теорія, методологія і праксеологія наукового забезпечення діяльності 

органів юстиції як навчальна, наукова і практична сфера діяльності являє 
доволі складну як гносеологічну, так і розшукову, процесуальну, 
криміналістичну і судово-експертну діяльність викладачів, вчених і 
багатьох суб’єктів правосуддя, судочинства, правопорядку. У 
відповідності до процесуального законодавства суб’єктами кримінального 
судочинства є суд, сторона обвинувачення, сторона захисту та інші 
учасники. В процесі розслідування злочинів оперативний співробітник, 
слідчий, прокурор, суддя виконують різноманітні процесуальні і 
організаційні дії, але перш за все вони використовують науковий 
потенціал засобів та методів пізнання, доказування, розслідування (ст. 30-
83 КПК України) для досягнення мети, яка чітко сформульована в ст. 3 
Конституції України [1] та ст. 2 КПК України [2]. 

Чинним законодавством однозначно визначено, що пізнання, 
доказування, розслідування в процесі кримінального судочинства не може 
мати загального монопольного характеру. Це обумовлено тим, що з точки 
зору закону оперативний співробітник, слідчий, прокурор та суддя мають 
різний процесуально-правовий статус, різну юрисдикцію і наділені 
конкретними конституційними повноваженнями. 

У зв’язку з цим справедливо вказує П.В. Копнін, що для того, щоб 
повніше і глибше пізнати об’єкт, суб’єкт повинен усвідомити і професійно 
володіти своїми засобами і методами пізнання [3]. 

Пізнання, доказування, розслідування, яке здійснюється в процесі 
кримінального судочинства, втілюється за допомогою наукового арсеналу 
сискологічних (розвідувальних, контррозвідувальних, розшукових), 
криміналістичних і експертних засобів, методів і технологій, які є на 
озброєнні як судових, так і правоохоронних органів та спецслужб. 

Відомо, що методи, методологія науки (від грец. methodos – шлях 
пізнання, теорія, вчення і logos – слово, вчення) – це засоби, прийоми, 
інструменти пізнання. 

Методи науки сискології, криміналістики і експертології забезпечують 
процеси пізнання, доказування, розслідування злочинів, оскільки дані 
наукові галузі знань широко використовують засоби і методи інших наук 
(філософії, логіки, психології, математики, кібернетики, біології, фізики, 
хімії та інших), а також розробляють свої власні засоби та методи 
наукового дослідження. 

Т.О. Проценко правильно вказує, що специфіка системного 
інформаційно-аналітичного використання сискологічних, оперативно-
розшукових, криміналістичних і судово-експертних методів дослідження 

Список використаних джерел 
1. Исследование запаховых следов человека. Учебное пособие / [под 

ред. Т.Ф. Моисеевой, В.Г. Савснко]. – М.: ЭКЦ МВД России, 2008. – 134 с. 
2. Комиссаров B.И. Биологические следы человека как объект 

криминалистического исследования / В.И. Комиссаров, Е.В. Левченко. – 
М.: Юрлитинформ, 2009. – 176 с. 

3. Исследование запаховых следов человека: учебное пособие / под 
ред. Т.Ф. Моисеевой, В.Г. Савенко. – М.: ЭКЦ МВД России, 2008. – 168 с. 

 
 
Шульга О.О. 
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 
Культурна спадщина, культурні цінності, унікальні мистецькі твори 

є ключовим у побудові моделі українського державотворення, 
формуванні концепції правової охорони культурного надбання, оскільки 
саме ці базові поняття визначають реальний предмет правової охорони 
та відносини, що складаються між суб’єктами в процесі життєдіяльності. 
Водночас без чіткого визначення дефініції поняття культурної 
спадщини, культурних цінностей, мистецьких надбань неможливо 
створити дієвий правовий механізм захисту спадщини, цінностей, творів 
мистецтва, сформулювати його ефективну процедуру, правового 
регулювання, визначити категорію осіб, які мають професійні 
повноваження щодо захисту культурного надбання, відокремити 
незаконні дії проти культурної спадщини та дії, що не є 
правопорушеннями, тобто визначити об’єктивну сторону цивільної, 
господарської, адміністративної, кримінальної відповідальності. 

У таких умовах виникла необхідність суттєвого посилення 
загальнотеоретичних, методологічних і організаційних засад сучасного 
наукового забезпечення мистецтвознавчих досліджень новітніми 
досягненнями науки. 

Аналіз результатів наукових досліджень опублікованих в 
підручниках, монографіях, навчальних посібниках, довідково-
аналітичних узагальненнях за останні сто двадцять років (1889-2013 р.р.) 
свідчить, що в криміналістичній літературі недостатньо приділяється 
уваги питанням правого і наукового забезпечення мистецтвознавчих 
досліджень в Україні. (таблиця 1). 
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  полягає в тому, що з їх допомогою вивчаються закономірності підготовки, 
здійснення і приховування злочинів, а також розробляються способи їх 
пізнання, доказування, розслідування [4]. 

Зазвичай під способом пізнання розуміють метод, засіб, технологію 
досягнення мети. Це обумовлено тим, що спосіб є основним робочим 
інструментом, структурним елементом пізнання предмета чи об’єкта, що 
вивчається. 

Основні способи і методи пізнання, які використовує сискологія [5], 
криміналістика [6] та судова експертологія [7] можна структурувати у 
такий спосіб: наукова абстракція, системний аналіз і синтез, гіпотеза і 
версія, математичні, кібернетичні, логічні, індукція і дедукція, порівняння 
і аналогія та інші. 

Необхідно відмітити, що сучасна класифікація засобів пізнання і 
доказування структурно складається з: 1) загальних методів (філософська 
методологія); 2) міждисциплінарних методів (загальнонаукова 
методологія); 3) методів окремої науки (конкретно-наукова методологія); 
4) окремих методів (спеціальна методологія). 

Наведений вище системний аналіз методологічних основ 
використання засобів пізнання в кримінальному судочинстві дозволяє 
перейти до формування сучасної концепції наукового забезпечення 
правосуддя, судочинства і правопорядку. 

Вважаємо, що сучасна концепція теорії і практики наукового 
забезпечення кримінального судочинства структурно повинна складатися 
з таких елементів: 

1. Загальнотеоретична характеристика сучасного наукового 
забезпечення кримінального судочинства. 

2. Теоретичні основи систематизації засобів наукового забезпечення 
кримінального судочинства. 

3. Особливості наукового забезпечення досудового розслідування. 
4. Особливості наукового забезпечення судочинства. 
Розглянуті концептуальні основи системного аналізу законодавчої 

бази, дослідницьких розробок в галузі наукового забезпечення 
кримінального судочинства, який ґрунтується на використанні сучасних 
досягнень науки сискології, криміналістики, експертології, дає можливість 
зробити остаточний висновок для формулювання комплексу конкретних 
пропозицій та рекомендацій як у сфері юридичної освіти, наукових 
правових досліджень, так і в практичній діяльності органів правосуддя, 
судочинства та правопорядку [8]. 

Запропонована концепція наукового забезпечення кримінального 
судочинства ґрунтується на матеріалах фундаментальних наукових 
досліджень, які здійснені відомими вченими Білорусії, Росії, України 
І.І. Басецким, В.Є. Коноваловою, І.І. Котюком, В.П. Крошко, 
Т.О. Проценко, В.М. Чисніковим, В.Ю. Шепітьком, А.Ю. Шумиловим. 

знищуються суб’єктом – джерелом запахових слідів, зберігаючи про нього 
криміналістично значиму інформацію, як про учасника події злочину. 

У той же час В.І. Коміссаров, Е.В. Левченко відзначають: 
«дискусійним залишається питання щодо виду й форм проведення деяких 
видів дослідження біологічних слідів людини, зокрема, запахових слідів» 
[2, с. 76]. 

Успішно може бути вирішене завдання наявності на місці події 
запахових слідів кількох людей. Припущення про можливість вироблення 
в собак стереотипу виявлення в досліджуваних об’єктах суміші запахових 
слідів від декількох осіб засноване на відомому прагненні пошукових 
собак серед змішаних слідів великий кількості людей виявляти «чистий», 
незатоптаний слід, залишений однією людиною [3, с. 102]. Тому собаки-
детектори успішно справляються із завданням виявлення запахового 
сліду, залишеного однією людиною зі зразків змішаних слідів. 

Собаки-детектори здатні також розділяти запахові сліди, залишені 
чоловіком або жінкою. Для цього досліджувана проба представляється в 
низці із пробами запахових слідів людей однієї статі, одним еталонним 
зразком запаху особи протилежної статі й одним контрольним. Для 
виявлення статі людини за запаховими слідами використовують не менш 
чотирьох собак-детекторів, дві з яких навчені сигнальному позначенню 
запахових проб з жіночим заходом у ряді запахових проб, отриманих від 
чоловіків, дві інші собаки – сигнальному позначенню запахових проб, що 
походять від чоловіків, у порівняльному ряді, що полягає із запахових 
проб, отриманих від жінок. Дослідження доповнюють перевіркою об’єкта 
на присутність у ньому запахових слідів особи іншої статі, тому що не 
можна виключати можливість наявності на об’єкті змішаних запахових 
слідів, що походять від осіб різної статі [3, с. 112]. 

Можливе визначення вікової групи особи, що залишила сліди – 
дитячий, середній або літній вік. Таке дослідження проводиться на 
принципах, описаних вище – досліджувана проба представляється по черзі 
в низці зразків різних вікових груп і еталонного зразка. Якщо собака-
детектор виділяє тільки еталонний зразок, імовірно зразок також належить 
до представленої вікової групи, якщо ж собака виділяє й досліджуваний 
зразок, потрібно перевірити його з метою віднесення до однієї із двох 
інших вікових груп. Для вибірки підбираються зразки, що містять запах 
людей певних вікових категорій, при цьому люди, від яких беруться ці 
зразки, повинні бути однієї статі й приблизно одного віку. При проведенні 
такого дослідження рекомендується застосовувати не менше шести собак. 

Таким чином, інтерес учених і практиків до ольфакторного методу 
підсилює необхідність узагальнення вже накопиченого досвіду, 
осмислення методологічної бази й процесуальної основи судового 
дослідження запахових слідів людини. 
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  Розглянемо нижче її основні концептуальні положення. 
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, робимо системний 

висновок про те, що сучасна система правового та наукового забезпечення 
кримінального судочинства може бути представлена такими основними 
підсистемами: 

1. Правова підсистема: правові і теоретичні основи наукового 
забезпечення кримінального судочинства. 

1.1. Римське право. 
1.2. Філософія права та енциклопедія права. Теорія держави і права. 
1.3. Психологічна теорія права. 
1.4. Конституційне право і конституційний процес (конституційне 

судочинство). 
1.5. Поліцейське право (наука державного управління; наука 

управління суспільством, містом, державою; наука, яка направлена на 
забезпечення безпеки людини, суспільства, держави). 

1.6. Сискне право [9] і сискний процес, а також судочинство залежно 
від видів інститутів права і галузей права. 

1.7. Цивільне право, господарське право, адміністративне право, 
кримінальне право, цивільний процес, господарський процес, 
кримінальний процес, адміністративний процес (цивільне, господарське, 
адміністративне, кримінальне судочинство). 

2. Теоретико-методологічна підсистема: наукові основи забезпечення 
кримінального судочинства. 

2.1. Сискологія: історія, теорія, практика [10]. 
2.1.1. Загальна теорія сиску. 
2.1.2. Сискологія. Загальна частина. 
2.1.3. Історія, теорія і практика оперативно-розшукової, 

розвідувальної, контррозвідувальної, детективної діяльності та інших 
видів професійного сиску [11]. 

2.1.4. Історія, теорія, методологія сискного пізнання. 
2.1.5. Сискна інформація: поняття, сутність, засоби пізнання і 

використання в цивільному, господарському, адміністративному, 
кримінальному процесі. 

2.1.6. Сискне забезпечення досудового розслідування. 
2.1.7. Функціональне призначення сискної діяльності в кримінальному 

процесі: слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії [12]. 
2.2. Криміналістика: джерелознавство, історіографія, теорія, 

методологія, техніка, тактика, методика, праксеологія. 
2.2.1. Історія, теорія, методологія криміналістики. 
2.2.2. Криміналістична техніка: засоби, методи, технології. 
2.2.3. Криміналістична тактика: стратегія і організація проведення 

тактичних прийомів, тактичних комбінацій, тактичних операцій, слідчих, 
процесуальних і організаційно-управлінських дій. 

жінки без шлюбу. Ухвалені у таких справах рішення суду в силу свого 
констатуючого характеру не потребують видачі виконавчого листа, а 
реалізуються шляхом направлення копії такого рішення, яке набрало 
законної сили, до відповідних органів для досягнення бажаного правового 
результату. 

 
 
Шулейко О.Ю. 
ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОЛЬФАКТОРНИХ СЛІДІВ ЛЮДИНИ 
Гостра необхідність посилення боротьби зі злочинністю стимулює 

пошук нових криміналістичних методів і засобів криміналістики як для 
розкриття найнебезпечніших злочинів, так і для збирання й дослідження 
джерел доказів, що мають істотне значення для успішного розслідування й 
судового розгляду кримінальних справ. Сучасний рівень розвитку 
природничих наук, у тому числі біології й хімії як найбільш 
перспективних сфер наукового пізнання, створює можливість 
прикладного застосування нових методів природознавства у встановленні 
ознак, що індивідуалізують, людину за слідами біологічного походження. 
Доказове значення ідентифікаційних судових експертиз, із застосуванням 
біологічних, біосенсорних, психофізіологічних, біохімічних методів 
знаходить висвітлення в практиці правоохоронної діяльності.  

Т.Ф. Моісеєва й В.Г. Савентсон відзначають: використання 
ольфакторного методу для діагностичного дослідження слідів поту й крові 
людини – перспективний напрям у судово-біологічній експертизі. Методики 
на його основі не є руйнуючими відносно об’єктів дослідження, їх 
застосування може передувати проведенню інших досліджень [1, с. 100]. 

До ольфакторних діагностичних досліджень, що мають у перспективі 
самостійне значення при розкритті й розслідуванні злочинів, слід віднести 
встановлення статі й приблизного віку людини, що залишила запаховий 
слід, давнини утворення запахового сліду й навіть деяких захворювань 
(шизофренія, туберкульоз тощо). При цьому вони відносять запахові сліди 
до мікрокількостей слідів-речовин, відзначаючи, що точніше вони 
утворюють самостійну групу мікрооб’єктів [1, с. 101]. 

Запах людини – це генетично обумовлена властивість запахових 
речовин поту й крові суб’єкта, яка сприймається собаками-детекторами як 
його специфічна та неповторна характеристика [2, с. 111]. 

Перевага запахових слідів полягає в тому, що злочинцеві важко 
проконтролювати (знищити) сліди. Не менш важливі для розслідування й 
запахові сліди потерпілого на місці злочину, наприклад, при встановленні 
в ході розслідування істотних для справи обставин. 

Сліди запаху, володіючи стійкістю в зовнішньому середовищі, не 
сприймаються самою людиною, і тому не контролюються нею, а отже, не 
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  2.2.4. Криміналістична методика розслідування окремих видів 
злочинів: консолідована аналітика, професійне мистецтво організації та 
управління процесом розслідування, систематизація, інформатизація, 
алгоритмізація, індивідуалізація [13]. 

2.3. Експертологія: судова експертологія і судові експертизи. 
2.3.1. Судова експертологія: поняття, сутність, характеристика. 
2.3.2. Судово-експертна діяльність. 
2.3.3. Історія і сучасних стан судово-експертних установ. 
2.3.4. Правове регулювання судово-експертної діяльності. 
2.3.5. Загальні питання судової експертизи. 
2.3.6. Класифікація судових експертиз. 
2.3.7. Структура експертних методик. 
2.3.8. Наукове, методичне і кадрове забезпечення судово-експертної 

діяльності. 
3. Стратегічна підсистема: пріоритетні креативні ідеї, іновації, 

ноометодики, грід-технології. 
3.1. Сискологія: пріоритетні напрями розвитку. 
3.1.1. Сучасні теорії сиску (оперативно-розшукова теорія, теорія 

розвідки, теорія контррозвідки, теорія детективної діяльності). 
3.1.2. Інститути сискного права. 
3.1.3. Суміжні і взаємодіючі види юридичної діяльності: дипломатія, 

медицина, приватна детективна і адвокатська справа [14]. 
3.2. Криміналістика: інтерактивні засоби, ноометодики, грід-

технології. 
3.2.1. Нові галузі науки криміналістики (одорологія, акустика, 

вокалоскопія, системологія, дерматогліфіка, авторознавство, 
слідознавство) [15]. 

3.2.2. Сучасні тенденції правового і наукового забезпечення 
кримінального судочинства: слідчі (розшукові) і негласні слідчі 
(розшукові) дії (Гл. 20, 21 КПК України) [16]. 

3.3. Судова експертологія: нові види дослідження. 
3.3.1. Наукові і правові основи призначення і проведення новітніх 

судових експертиз і здійснення сучасних експертних досліджень. 
3.3.2. Концептуальні основи експертної діяльності в сучасних умовах 

(техніко-криміналістичний напрям і судово-експертний напрям) [17]. 
Вищевикладене і складає, на наш погляд, методологічні основи 

наукового забезпечення кримінального судочинства. Дана концепція 
ґрунтується на основних положеннях науки сискології, криміналістики, 
експертології. 
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рішення. Відповідно до ч. 2 ст. 259 ЦПК України рішення суду про 
встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної 
реєстрації актів цивільного стану (далі – органи ДРАЦСу) або 
нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються 
цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених 
документів. 

Таким чином, особливість виконання рішень суду про встановлення 
фактів, що тягнуть виникнення, зміну чи припинення сімейних 
правовідносин, полягає у тому, що в силу свого констатуючого характеру 
вони не потребують видачі виконавчого листа, а реалізуються шляхом 
направлення копії такого рішення, яке набрало законної сили, до органу, у 
якому встановлений судом факт підлягає державній реєстрації, та (або) є 
підставою для видачі відповідного документа. 

Дещо інший порядок виконання судових рішень встановлено законом 
у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 
жінки без шлюбу. Зазначений факт не підлягає державній реєстрації, тому 
копія рішення суду про встановлення даного факту подається заявником у 
відповідні органи для досягнення бажаного правового результату. 

Так, якщо метою встановлення факту проживання однією сім’єю 
чоловіка та жінки без шлюбу було виникнення права на спадкування за 
законом (ст. 1264 ЦК України), копія такого рішення суду подається 
нотаріусу, який відповідно до п. 4.1 Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції 
України від 22 лютого 2012 р. № 296/5 (далі – Порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України), при видачі свідоцтва про право на 
спадщину за законом перевіряє наявність підстав для закликання до 
спадкування за законом осіб, які подали заяви про видачу свідоцтва. При 
цьому відповідно до п. 4.2 зазначеного Порядку доказом родинних та 
інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем можуть бути, у тому числі, 
копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту 
родинних та інших відносин. 

Якщо метою встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка 
та жінки без шлюбу було підтвердження правової підстави для ухвалення 
судового рішення про усиновлення ними дитини (частин 4, 5 ст. 211 СК 
України), копія відповідного рішення, що набрало законної сили, 
подається разом із заявою про усиновлення до суду, який розглядатиме 
справу. 

Залежно від мети встановлення факту проживання однією сім’єю 
чоловіка та жінки без шлюбу копія рішення суду про встановлення 
зазначеного факту може бути подана до інших органів. 

Таким чином, у межах цієї невеликої наукової розвідки ми 
виокремили особливості процесуальної форми виконання судових рішень 
у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та 
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Чурпіта Г.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ 
РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ 
ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ 
У переліку справ окремого провадження про встановлення фактів, що 

мають юридичне значення, законодавець передбачив можливість 
встановлення такого факту, як проживання однією сім’єю чоловіка та 
жінки без шлюбу. Особливістю провадження у зазначеній категорії 
цивільних справ є те, що за його наслідками встановлюються факти, від 
яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових 
прав фізичних осіб. 

Встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без 
шлюбу здійснюється судом тільки у випадку, якщо цей факт породжує 
виникнення, зміну або припинення правовідносин, зокрема: виникнення 
права спільної сумісної власності на майно, набуте чоловіком і жінкою за 
час спільного проживання, якщо інше не встановлено письмовим 
договором між ними, і, як наслідок, поширення на правовий режим такого 
майна положень глави 8 СК України (ст. 74 СК України); виникнення 
права на утримання відповідно до положень ст. 76 СК України у того з 
них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, якщо жінка 
та чоловік тривалий час проживали однією сім’єю (ч. 1 ст. 91 СК 
України); виникнення права врегулювати свої сімейні (родинні) відносини 
за договором, який має бути укладений у письмовій формі (ч. 2 ст. 9 СК 
України) тощо. 

За результатами розгляду справ про встановлення фактів, що тягнуть 
виникнення, зміну чи припинення сімейних правовідносин, суд ухвалює 
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  деятельности: общее и особенные/ А.Ф. Волынский // Эксперт-
криминалист. – 2013. – №2. – С. 18-20. 

 
 
Біленчук П.Д., Терешкевич А.І. 
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 3Д 
ПРИНТЕРІВ В ЕКСПЕРТНІЙ СЛУЖБІ МВС УКРАЇНИ 
Сьогодні в освітянській, науковій і практичній діяльності все більшої 

популярності набирають так звані 3д-принтери (див. рис. 1), які можуть 
друкувати будь-які тривимірні об’єкти з електронного макету (див. рис. 2, 3). 
Очевидно, що в даній ситуації потрібне спеціальне дослідження всіх 
можливостей даного пристрою з метою бути підготовленим для 
проведення експертиз об’єктів виготовлених на даних принтерах. 
 

 
 

Рис. 1. Загальний вигляд 3Д принтера. 
 

  
 

Рис. 2, 3. Об’єкти виготовлені з допомогою 3Д принтера. 
 

Відомо, що дія даного пристрою подібна до друку струменевого 
принтера, але на відміну від чорнил, які застосовуються в струменевому 
принтері тут використовується спеціальний пластик. Також може 

спеціалістів може надати допомогу в збиранні даних, які знадобляться для 
призначення автотехнічної, трасологічної , судово-медичної, медико-
криміналістичної та інших експертиз. 

Крім того спеціалісти, які беруть участь у огляді допомагають 
слідчому зібрати криміналістично значиму інформацію, яка може 
виявитися корисною для розслідування ДТП. Конкретна допомога 
спеціаліста-автотехніка може полягати у вимірюваннях дорожньої ділянки 
з окремими елементами, наявних розміток, слідів гальмування, відрізків 
дороги, що відображають довжину радіуса її повороту і т.д.; у 
використанні для перевірки транспортних засобів діагностичної 
апаратури, визначенні технічного стану частин, деталей, вузлів; в наданні 
рекомендацій про використання при описі транспортних засобів 
правильної технічної термінології; в створенні, на прохання слідчого, 
планів, схем і т.д.. В окремих випадках допомога цього спеціаліста може 
знадобитися і при огляді трупа, зокрема – для більш кваліфікованої оцінки 
слідів транспортних засобів, виявлених на одязі потерпілого [4, с. 59]. 

Спеціаліст-криміналіст при огляді місця дорожньо-транспортної 
пригоди може надати допомогу в застосуванні фото- і відеозйомки, у 
виявленні, вилученні, попередньому дослідженні, збереженні та упаковці 
слідів транспортних засобів. Його допомога може також знадобитися і при 
огляді транспортного засобу, виявленні залишених на ньому слідів 
дорожньо-транспортної пригоди, і при огляді трупа. Трасологічне 
вивчення або дослідження слідів на місці дорожньо-транспортної події 
дозволяє встановлювати дані, що сприяють з’ясуванню механізму ДТП. 

Спеціаліст-трасолог, вивчивши наявні сліди і встановивши на цій 
основі їх зв’язок з іншими слідами і об’єктами, що мають відношення до 
розслідуваної події, в необхідних випадках може надати допомогу в 
уявній реконструкції події ДТП, що полегшує виявлення нових слідів. 
Спільна побудова версій надає істотну допомогу слідчому в правильному 
сприйнятті обстановки, обставин місця події, слідів на автотранспортних 
засобах. Крім того, спеціаліст-трасолог може визначити, які саме зміни 
обстановки місця події привели до змін виявлених слідів. 

Таким чином, інформація спеціаліста може також бути корисною при 
виборі тактики огляду місця ДТП, наданні рекомендацій щодо 
призначення в подальшому експертиз, яким бажано піддати об’єкти 
вилучені з місця огляду, і куди у зв’язку з цим треба звернутися; які 
застережні заходи необхідні при поводженні з виявленими 
мікрочастинками, біологічними об’єктами і різними речовинами. 

Велика кількість на місці події об’єктів і слідів, що мають 
трасологічне значення, робить, на наш погляд, незамінним участь 
спеціаліста в огляді місця ДТП. 
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  застосовуватись ПВА матеріал, який за своєю структурою подібний до 
всім відомого клею ПВА. 

Основний принцип роботи пристрою ґрунтується на тому, що 
друкуюча головка може переміщуватись в 3-х площинах. Пристрій 
працює у такий спосіб: пластиковий матеріал у вигляді дроту подається в 
друкуючу головку, в якій цей матеріал нагрівається до температури 
плавлення і маленькими частинами розміром 0,3-0,5 мм, пошарово 
наноситься на об’єкт, що друкується. Також на друкуючій головці 
розміщений спеціальний вентилятор, що охолоджує друкуючу поверхню 
для швидшого охолодження друкуючого об’єкту і уникнення його 
деформацій. Розмір друкуючого об’єкту не може перевищувати розмірів 
спеціальної платформи, на якій проводиться друк. В залежності від 
складності та розміру друкуючого об’єкту термін друку може коливатись 
від декількох хвилин до декількох годин. 

Об’єкт надрукований на такому принтері є дуже стійким до 
деформації і може витримувати температуру до 180°С, що дає широкі 
можливості по застосуванню виробів з даного пристрою. Також в 
налаштуваннях програми перед друком можна встановити процент 
заповнення друкуючого об’єкту, чим можна задавати додаткові 
можливості друкуючим об’єктам. Наприклад при заповненні 100% об’єкт 
буде мати найбільшу міцність, а при заповненні 50% об’єкт буде мати 
меншу вагу і буде всередині пористим, хоча зовнішня оболонка не буде 
мати жодних отворів. 

Також в даному пристрої втілена ідея самовідновлення пристрою, 
тобто коли користувач буде бачити зношеність чи пошкодження якоїсь з 
деталей принтера, то він зможе її віддрукувати на цьому ж принтері 
(виключення мають металеві та електронні деталі принтера) та своєчасно 
здійснити їх заміну. 

Вважаємо, що в Експертній службі МВС України цей принтер може 
застосовуватись в багатьох складних ситуаціях, наприклад 
застосовуватись вибухотехніками для відтворення форми вибухового 
пристрою. А в поєднанні з 3д сканером можна робити точні копії об’єктів, 
які мають значення для розслідування злочину і вже над ними проводити 
різні експериментальні дослідження. 

Проведені дослідження, які здійснені нами та іншими дослідниками 
засвідчують, що в даний час багато ентузіастів з допомогою цих пристроїв 
створюють доволі велику кількість оригінальних предметів, в тому числі 
вже намагаються створити діючі зразки вогнепальної зброї, правда ще 
поки що такі зразки витримують невелику кількість пострілів, але наукові 
експерименти в цьому напряму тривають. 

Очевидно, що для розслідування злочинів вчинених з використанням 
3Д принтерів (незаконне виготовлення вогнепальної зброї, печаток та 
штампів тощо) необхідне дослідження можливостей та характеристик 

прилеглих об’єктах, що були у взаємодії під час механізму ДТП), 
розташування об’єктів на місці події (транспортних засобів, велосипедів, 
трупів, осипу ґрунту чи частин автомобіля, уламки деталей, плями 
мастила чи біологічних речовин тощо). За для точного закріплення 
вказаних об’єктів та слідів, а також місця його розташування необхідне 
залучення спеціаліста-автотехніка, який, в свою чергу, наділений 
спеціальними знаннями та навичками про природу виникнення ДТП, а 
також механізму її розвитку з огляду на розташування цих об’єктів на 
місці. 

Так, згідно з Наказом МВС України №700 від 14.08.2012 до складу 
СОГ, яка виїжджає на дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними 
наслідками в обов’язковому порядку включається слідчий підрозділу з 
розслідування ДТП слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, 
слідчий територіального органу внутрішніх справ, який спеціалізується на 
розслідуванні таких кримінальних правопорушень, спеціаліст з 
автотехнічних досліджень (за необхідності спеціалісти інших галузей 
знань) НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС та працівники Державної 
автомобільної інспекції. 

Слідчий доручає спеціалістові НДЕКЦ проведення орієнтуючої й 
оглядової фотозйомки та відеозапису місця пригоди, а також із залученням 
працівника ДАІ складає схему (план) розташування об’єктів на місці події, 
організовує проведення огляду транспортних засобів на місці пригоди за 
участю понятих, працівника ДАІ та спеціаліста НДЕКЦ. За його 
результатами складає відповідний протокол, в якому серед інших обставин 
зазначає технічний стан транспортних засобів, що оглядалися [1]. 

Розглядаючи роль спеціаліста в огляді місця події, необхідно 
зупинитися на питанні щодо меж його діяльності на місці події. Потрібно 
відзначити, що в багатьох спеціальних джерелах діяльність спеціалістів 
зводиться до надання технічної допомоги та проведення попередніх 
досліджень, результати яких можуть використовуватися лише в 
оперативних цілях [2, с. 103]. 

Однак при доволі високій кваліфікації осіб, які залучаються як 
спеціалісти, належної забезпеченості їх науково-технічними засобами 
можливості у вирішенні поставлених завдань значно розширюються. 
В.І. Жульов і А.С. Степанищев правильно підкреслюють, що у справах 
про ДТП огляд місця події є найважливішою процесуальною дією, від 
якості проведення якої залежить процес усього розслідування і 
правильність прийнятих рішень, оскільки це дозволяє отримати широке 
коло доказової інформації, визначити шлях пошуку відомостей з інших 
джерел, а також забезпечити перевірку їх об’єктивності [3, с. 13]. 

Саме тому необхідно залучати співробітників експертно-
криміналістичних підрозділів для надання допомоги слідчому при 
проведенні огляду місця події. У ході огляду місця ДТП кожен з 

34 343 



  даних приладів. 
Також варто зазначити, що впровадження в практику органів 

правосуддя, судочинства, правопорядку новітніх розробок, зокрема і 3д 
принтерів, є пріоритетним напрямом діяльності Експертної служби МВС 
України. 

Викладене дозволяє зробити такі висновки: 
1. В зв’язку з тим, що Експертна служба МВС України сьогодні 

забезпечує розслідування близько 93-96% всіх злочинів, що вчиняються в 
Україні (згідно з положеннями чинного КК і КПК України), то очевидно, 
що 3Д принтери доцільно широко використовувати в таких основних 
напрямах кримінального провадження: 

– в процесі досудового розслідування при проведенні слідчих 
(розшукових) дій (ст. 223-245 КПК України) і негласних слідчих 
(розшукових) дій (ст. 246-275 КПК України); 

– в процесі судового провадження у першій інстанції (ст. 314-391 КПК 
України); 

– в процесі судового провадження з перегляду судових рішень (ст. 
392-467 КПК України); 

– в процесі особливого порядку кримінального провадження (ст. 468-
523 КПК України); 

– в процесі відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження (ст. 524-531 КПК України); 

– в процесі міжнародного співробітництва під час кримінального 
провадження (ст. 541-614 КПК України). 

2. 3Д принтери доцільно використовувати також для забезпечення 
сискологічної, оперативно-розшукової, розвідувальної, 
контррозвідувальної, детективної діяльності та інших видів професійного 
сиску згідно з положеннями чинного законодавства (ст. 41 КПК України, 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 
року, Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю» від 30.06.1993 року, Закону України «Про 
судову експертизу» від 25.02.1994 року та інших законодавчих та 
нормативно-правових актів). 

3. 3Д принтери знайдуть широке застосування при наданні правових 
послуг правозахисним організаціям і адвокатським компаніям. 

4. 3Д принтери необхідно використовувати також з метою наукового 
забезпечення діяльності органів державної влади і місцевого 
самоврядування при вирішенні проблемних питань, конфліктних ситуацій 
в галузі конституційного судочинства, цивільного судочинства, 
господарського судочинства і адміністративного судочинства. 

5. У зв’язку з тим, що Україна вирішує сьогодні шляхи співпраці, 
партнерства, співробітництва на транскордонному, транснаціональному, 
трансконтинентальному рівні з багатьма країнами світу, то очевидно, що 

ушкодження з ушкодженнями виявленими на тілі потерпілого? 
Розмежування тілесних ушкоджень варто робити з тих причин, що 

нерідко з групи осіб, вина одного чи декількох учасників злочину в 
умисному нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть не 
підтверджується. Натомість він несе відповідальність за інший злочин. 

Якщо під час нанесення тілесних ушкоджень застосовувались частини 
тіла та сторонні предмети, доцільно висвітлити наприклад такі питання: 

– чи могли тілесні ушкодження на лобній частині голови утворитись 
від падіння та удару об кут чи площину столу (чи якийсь інший предмет)? 

– чи могли тілесні ушкодження утворитись внаслідок ударів ногою, 
рукою, коліном ноги чи гумовим шлангом? 

– чи є на лобній частині потерпілої характерні (індивідуальні) риси 
для гумового шлангу, коліна, руки чи іншої площини? Якщо так, то які 
саме? 

Якщо під час з’ясовування обставин злочину (допити свідків, огляд 
місця події, дослідження трупа) встановлено насильницькі дії 
сексуального характеру, доречно проводити інші дослідження. 

Крім того, судово-медична експертиза відкриває можливість для 
індивідуальної ідентифікації особи по крові, частках м’язів, фрагментах 
кісток тощо. 

 
 
Чичиркін А.О. 
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА-АВТОТЕХНІКА 
ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ 
Дорожньо-транспортна пригода це повсякчас складна система 

взаємодії елементів, які як кожен окремо так і в своїй сукупності, 
становлять множину досліджуваних обставин під час провадження 
досудового розслідування кримінального правопорушення. Серед них 
можна визначити водія як суб’єкта кримінально караного діяння, 
транспортний засіб, яким він керував, інші транспортні засоби, що були у 
взаємодії з цим під час події ДТП, дорожні умови, та інші об’єктивні 
обставини, що утворюють механізм цієї пригоди. 

Таким чином, можна ствердно сказати, що дана категорія 
кримінальних правопорушень створює значну складність для доведення 
всіх обставин причин ДТП. З огляду на це, розпочинаючи процес 
сприйняття фактів, речей, слідів на місці ДТП найважливіше правильно та 
об’єктивно відобразити ці об’єкти та закріпити їх на матеріальних носіях, 
чи на носіях, які допоможуть в подальшому при необхідності повністю 
відтворити обстановку ДТП. 

Основними джерелами інформації про подію ДТП є сліди (шин від 
заносу чи гальмування, подряпини на дорожньому покритті, від деталей 
автомобіля, одягу пішохода, тощо, сліди на деревах, стовпах, чи інших 
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  3Д принтери знайдуть широке застосування при вирішенні питань у галузі 
міжнародного права і міжнародного судочинства. 

6. Вважаємо, що одним із пріоритетних шляхів використання 3Д 
принтерів при наданні Експертною службою МВС України правових, 
технологічних і практичних послуг органам митної і прикордонної 
служби, податковим відомствам, підприємницьким і конструкторським 
організаціям. 

7. Оскільки технологічно 3Д принтери є надзвичайно оригінальними і 
потужними засобами пізнання, моделювання та доказування то їх 
гносеологічні можливості необхідно своєчасно застосовувати для 
запобігання і протидії міжнародним злочинам (терористичним актам, 
торгівлі людьми, торгівлі зброєю, торгівлі наркотичними речовинами, 
торгівлі фармакологічними препаратами, торгівлі радіоактивними 
матеріалами тощо). 
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призначила судово-медичну експертизу. 
Одночасно з трупом перепроваджується постанова про призначення 

судово-медичної експертизи, у якій викладаються обставини настання 
смерті або виявлення трупа, формулюються питання до експерта, 
перераховуються документи й цінності, що доставляють із трупом. У 
випадку проведення первісного огляду місця події до постанови про 
призначення судово-медичної експертизи також необхідно прикласти 
копію протоколу огляду. Після одержання постанови про призначення 
судово-медичної експертизи керівник судово-медичної експертної 
установи доручає проведення експертизи конкретному фахівцеві або 
фахівцям, роз’ясняє експертам їх права, обов’язки й відповідальність, 
передбачену законодавством. 

Призначення експертизи є обов’язковою: для встановлення причин 
смерті, а також для встановлення тяжкості й характеру тілесних 
ушкоджень. 

Серед питань, що розв’язуються судово-медичною експертизою, 
можуть бути такі: 

– який механізм, утворення, локалізація та чисельність отриманих 
тілесних ушкоджень? 

– чи могли дані тілесні ушкодження утворитись за обставин указаних 
в постанові? 

– до якого ступеню тяжкості вони відносяться? 
– в якій послідовності завдавались тілесні ушкодження? 
– яка безпосередня причина смерті потерпілого? 
– яке найімовірніше розташування було потерпілого та нападаючого в 

момент нанесення тілесних ушкоджень?  
– який час настання смерті потерпілого? 
– чи міг потерпілий після отриманих тілесних ушкоджень самостійно 

пересуватись чи чинити опір? 
– чи відчував потерпілий під час нанесення тілесних ушкоджень 

сильну фізичну біль? 
Якщо на момент призначення судово-медичної експертизи 

встановлено особу злочинця, він дав показання, з ним негайно по 
можливості потрібно провести слідчий експеримент, після чого 
призначити додаткову судово-медичну експерту, де висвітлити питання, 
згідно з показаннями злочинця: чи відповідають показання підозрюваного 
про нанесені тілесні ушкодження з ушкодженнями виявленими на тілі 
потерпілої? 

В разі, якщо злочинців було декілька, необхідно розмежувати тілесні 
ушкодження заподіяні кожним окремо та ставити такі питання: 

– до якого ступеню тяжкості відноситься кожне тілесне ушкодження? 
– який удар був смертельний для потерпілого? 
– чи відповідають показання підозрюваних про нанесені тілесні 
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  Благіда М.В. 
КРИМІНАЛІСТИЧНА ДІАГНОСТИКА ТАТУЮВАНЬ 
Зовнішній вигляд (зовнішність) людини та опис її особливостей 

здавна використовується під час розслідування кримінальних 
правопорушень. У кожної людини зовнішній вигляд має свої 
індивідуальні властивості і має здатність відображатися в матеріальних 
слідах та пам’яті людини у вигляді уявних образів. 

Ідентифікація людини за ознаками зовнішності можлива через 
індивідуальність зовнішнього вигляду людини та відносну її незмінність. 

Людина наділена даними, що забезпечують її життєдіяльність. Їх 
можна класифікувати за трьома видами: фізичні, біологічні, соціальні. Це 
означає, що людині притаманні відповідно три види слідів. Отже, на місці 
події людина (злочинець, потерпілий, свідок) залишає сліди, які мають 
інформацію про неї. 

Окрім даних, що забезпечують життєдіяльність людини, у 
криміналістичній габітології розглядаються ознаки зовнішності. Існує 
певна класифікація ознак зовнішності людини, яку досліджували і 
доповнювали визначні вчені, серед яких французький криміналіст 
А. Бертильон, П.П. Цветков та інші. 

Ознака – це характеристика, відмітна риса об’єкта. У габітології ознака 
характеризує зовнішність людини в цілому або окремі її елементи (зріст, 
ніс, очі, волосся тощо). Ознаки зовнішності поділяють на власні та супутні. 
Окрім того, виділяють особливі ознаки (прикмети) зовнішності людини. 

Особливі прикмети – це різні анатомічні або функціональні аномалії 
організму людини (І.Ф. Пантелеев), що рідко зустрічаються та 
характеризуються високою стійкістю. Ю.П. Дубягін визначає особливі 
прикмети як особливості зовнішності, що рідко зустрічаються та різко 
виділяють одну людину від інших внаслідок своєї неповторності та 
незвичності. До них належать невідповідності розміру окремих частин 
тіла (рук, ніг, голови, носа, вух та ін.); кольорові аномалії, тілесні нарости, 
шрами, татуювання, викривлення хребта, горб, родимки, бородавки, 
особливості ходи, жестикуляції, мови, голосу тощо. 

Особливі прикмети у свою чергу можуть бути помітними, тобто 
такими, що очевидно спостерігаються, кидаються в очі. Тобто помітні 
ознаки – це особливі прикмети, які розташовані на відкритих частинах 
тіла та привертають увагу з першого погляду своєю незвичайністю 
(форма, розмір, колір). Помітні ознаки дозволяють одразу виділити 
окрему особу з групи людей. 

Серед особливих ознак зовнішності людини значну увагу приділяють 
татуюванням, шляхом криміналістичного дослідження змісту яких може 
бути отримана також і суттєва інформація про властивості особи її носія. 

Татуювання (партак, наколка, картинка тощо) – це нанесення на 
тіло малюнків, написів, абревіатур і т.п. шляхом введення під шкіру 

Черненко Я.М. 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ 
РОЗСЛІДУВАННІ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ 
Використання спеціальних знань при розслідуванні тяжких тілесних 

ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого є обов’язковим, і 
проводиться у процесуальній формі шляхом призначення судово-медичної 
експертизи. 

Судово-медична експертиза має своїми об’єктами трупи, трупні 
матеріали, слідоутворюючі виділення людського організму, живих осіб. З 
її допомогою вирішуються три серії питань, що стосуються потерпілого, 
обставин злочину й злочинця. Одним з головних є питання про причину 
настання смерті: була вона природною або насильницькою. В останньому 
випадку з’ясовується, наступила вона в результаті впливу тупих 
предметів, ріжучих, колючих, колючо-ріжучих знарядь. 

Судово-медичні експертизи можна розділити на експертизи трупа, 
живих осіб, речових доказів. Їх завдання полягають у встановленні 
причини смерті, характеру та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, 
визначення групової приналежності і походження різних виділень 
організму людини та вирішенні інших питань, що вимагають застосування 
судово-медичних знань. 

Тут же уточнюються механізм заподіяння смерті, послідовність 
нанесення тілесних ушкоджень, як взаємно розташовувалися злочинець і 
жертва, поза потерпілого в момент отримання тілесних ушкоджень, час 
настання смерті, чи збігається місце виявлення трупа з місцем нанесення 
тілесних ушкоджень. 

Повнота розслідування забезпечується з’ясуванням обставин не тільки 
отриманих тілесних ушкоджень, але й тих фактів, які йому передували. І в 
цьому експерт може надати допомогу слідчому, виявивши, що потерпілий 
приймав алкоголь або наркотики або жінка незадовго до смерті мала 
статеві зносини. 

Нерідко ключову роль у розслідуванні відіграє встановлення судово-
медичним експертом особи потерпілого. Досліджуючи труп, експерт 
визначає вік померлого, рід його занять (металург, шахтар, швець, 
кочегар, медичний працівник і т.д.), властиві йому шкідливі звички, 
наприклад пристрасть до паління, алкоголю, наркотикам, перенесені 
захворювання, операції й травми. Ніколи не варто упускати з виду 
можливість ототожнення людини порівнянням рентгенограм аномальних 
ділянок трупа з рентгенограмами потерпілого. 

Призначення судово-медичної експертизи для визначення причин 
смерті входить до першочергових слідчих (розшукових) дій у 
кримінальних провадженнях даної категорії. Своєчасну доставку трупа в 
морг судово-експертної або лікувально-профілактичної установи для 
проведення експертизи за загальним правилом забезпечує особа, яка 

37 340 



  фарбувальних матеріалів за допомогою спеціальних пристосувань. 
Умовно татуювання можна поділити на три великі групи: 
– ті, що означають самоствердження чи наслідування кому-небудь 

(дана група характерна тим, що показує ціннісні орієнтації суб’єкта); 
– татуювання, пов’язані з особистими (іноді інтимними) значними 

подіями, які відбувались у житті суб’єкта; 
– татуювання, пов’язані з кримінальним минулим чи бажанням 

суб’єкта наслідувати комусь з кримінального світу. 
Серед існуючого розмаїття видів татуювання для отримання 

криміналістичне значимої інформації про особу правопорушника 
насамперед становить інтерес так зване «кримінальне» татуювання, а не 
інші його види, як то «побутове», «пам’ятне», «декоративне» тощо, 
оскільки загальновідомо, що наявність у особи «кримінального» 
татуювання в першу чергу пов’язується з її кримінальним минулим та її 
криміногенною орієнтацією, які в свою чергу, як правило, пов’язані з 
відбуванням покарання у вигляді позбавлення волі. 

Символіка татуювань у кримінальному середовищі тісно пов’язана з 
традиціями, звичаями і законами кримінальної субкультури. В залежності 
від змісту татуювання можна диференціювати у такий спосіб: 

– інформаційно-ієрархічні, які показують, яке місце в злочинному 
«табелі про ранги» займає та чи інша особа, орієнтують суб’єктів 
кримінального суспільства на вибір тієї чи іншої манери поведінки, 
визначають права і обов’язки татуйованої особи; 

– особистісно-установчі – ті, що розкривають риси біографії 
татуйованого, його відношення до різноманітних видів діяльності, до 
правоохоронних органів, до протилежної статі, відношення до алкоголю, 
наркотичних засобів; 

– сигнально-відокремлені – татуювання, що є своєрідними 
розпізнавальними знаками і показують відношення до тієї чи іншої 
злочинної групи; 

– злодійські (тюремні) татуювання означають, що їх носій побував в 
місцях позбавлення волі, а також у спецшколі, приймальнику-
розподільнику, виправно-трудовій колонії, носій знає кримінальну 
субкультуру; 

– професійні татуювання означають приналежність до якої-небудь 
професії, або службу в армії, на флоті, ВДВ; 

– пам’ятні татуювання наносяться в пам’ять про якісь значимі події, 
які були в минулому; 

– сексуально-еротичні татуювання демонструють сексуальну 
орієнтацію, особливо поширені серед молоді. 

Одним із перших на широке розповсюдження татуювання серед 
злочинців звернув увагу ще Чезаре Ломброзо (1835-1890 pp.), італійський 
лікар-психіатр, який розглядав татуювання як прояв атавізму і як ознаку 

вузьких пробільних елементів. На ділянках, які піддалися опроміненню, 
утворюються друкуючі елементи, а на неопромінених ділянках – 
пробільні. 

Друкарську форму, що являє собою напівпрозору пластину, знімають 
зі скла, висушують і припудрюють для усунення липкості. 

Друкуючі елементи отриманої форми перебувають в одній площині, 
мають рівну поверхню, по краях дещо округлену. Границі друкуючих 
елементів виражені не так різко і мають форму, близьку до тієї, яку мають 
традиційні посвідчувальні друкарські форми. Однак лінія границь часто 
нерівна, ширина друкуючого елемента може бути неоднаковою, на 
друкуючих елементах іноді спостерігаються поглиблення. 

Дефектами посвідчувальної друкарської форми можуть бути: її 
розшарування при видаленні захисно-розділової плівки; мала висота 
друкуючих елементів щодо пробілів; погане вимивання полімеру з 
пробільних елементів; наявність поглиблень на деяких друкуючих 
елементах; прилипання фотоформи до скла після завершення процесу; 
звивистість тонких ліній при недостатній експозиції. 

Якщо при виготовленні друкарської форми технологія порушувалася, 
наприклад, не мінявся в достатній мірі розчин для вимивання полімеру, то 
в результаті налипання його часток на друкуючі елементи печатка (штамп) 
одержує індивідуальні ознаки [2, с. 105]. 

Отже, встановлення за відбитком фотополімерного способу 
виготовлення друкарських форм представляє певні труднощі, оскільки у 
відбитку зазвичай відображається недостатня кількість специфічних 
ознак. Тому при вирішенні питання, чи видрукуваний відбиток з 
фотополімерної форми, а не з іншої якої-небудь, перевіряють, чи немає в 
ньому ознак, характерних для відбитків, отриманих з інших форм 
високого друку [1, с. 122]. 
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  морально-дефективних, неповноцінних людей. На його думку, татуювання 
у злочинців тісно пов’язане з розумовими здібностями носіїв, а у 
більшості випадків ними є природжені злочинці та повії. Ч. Ломброзо 
наводить типову фразу засуджених про татуювання: «Татуювання для нас 
як фрак з орденами, чим більш татуйовані, тим більшим авторитетом 
користуємося серед товаришів, тоді як нетатуйований, навпаки, не 
користується ніяким впливом». Ю.П. Дубягін називає кримінальне 
татуювання «наглядним хронічним тавром судимості», а саме явище 
татуювання відносить до формування злочинних типів особистості у 
місцях позбавлення волі. Крім цього, він звертає увагу на сувору 
біографічність татуювання, його відповідність даним особової справи 
засудженого і зазначає про наявність кореляційного зв’язку між вибором 
засудженим зображення татуювання з психологією його особистості. 

Насамперед, тільки сам факт наявності в особи «кримінального» 
татуювання вже дає можливість зробити припущення, що дана особа 
раніше вчиняла злочин та була засуджена до позбавлення волі. В 
залежності від малюнка татуювання та його змістовного значення можна 
отримати таку інформацію про особу його носія: відомості 
персонографічного характеру; відомості про злочинну діяльність; причини 
злочинного способу життя; наявність негативних звичок; сексуальну 
орієнтацію; ставлення до оточуючих, адміністрації ВТУ, держави, закону 
та правоохоронних органів; особистісні установки; особисті якості; 
психологічний стан; віросповідання. 

Таким чином, на відміну від інших особливих прикмет, татуювання є 
джерелом такої великої за обсягом та напрямами криміналістично-
значимої інформації, яка дозволяє отримати відомості не тільки про 
фізичні властивості особи – ознаки її зовнішності та їх особливості, а й 
про біологічні та соціальні властивості особистості носія татуювання – 
правопорушника. 

Татуювання мають важливе ідентифікаційне значення, 
використовуються з метою кримінальної реєстрації правопорушників та в 
розшукових цілях. Наявність такої інформації про особу правопорушника 
має велике практичне значення як для розкриття злочинів та висунення 
відповідних слідчих версій і здійснення профілактичної роботи, так і для 
реалізації однієї з основних цілей кримінального покарання – виправлення 
та перевиховання засуджених. Правильне використання працівниками 
правоохоронних органів інформації, яка певним чином характеризує особу 
правопорушника та її властивості може допомогти спрогнозувати 
майбутню поведінку цієї особи в певній ситуації – при проведенні 
конкретної слідчої дії, під час проведення досудового розслідування 
взагалі, під час відбування покарання у місцях позбавлення волі та після 
звільнення від відбування покарання. 

Особливе значення ця інформація має для вибору правильної тактики 

Д.Я. Мирський, Н.В. Терзієв, А.А. Ейсман, Є.Ф. Буринський та ін. 
Виготовлення фотополімерних печаток і штампів, головним чином, 

ґрунтується на такому явищі як фотополімеризація. Суть цього процесу 
полягає в тому, що деякі сполуки за наявності відповідних каталізаторів 
під дією світла полімеризуються, в результаті утворюються полімери, які 
не розчиняються у розчинниках, хоча вихідні речовини, з яких утворилися 
полімери, розчиняються. 

Фотополімерну друкарську форму одержують шляхом копіювання 
зображення на шар фотополімеризуючого матеріалу з подальшим 
проявом. Під фотополімерним матеріалом розуміють систему, яка містить 
полімеризаційно здатні компоненти й фотоініціатор або 
фотосенсибілізатора. 

Фотополімерні матеріали за своїм фізичним станом поділяють на рідкі 
та тверді [1, с. 121]. 

Процес виготовлення друкарської форми складається з таких етапів: 
1) Виготовлення негатива (фотоформи). 
Спочатку методом комп’ютерної верстки готують оригінал-макет 

(позитивне дзеркальне зображення друкарської форми). Потім отримане 
зображення роздруковують на лазерному друкувальному пристрої на 
плівці або папері. У фотолабораторії методом контактного друку (у 
контакт приводиться позитивне зображення друкарської форми з 
емульсійним шаром фототехнічної плівки) одержують негатив – 
фотоформу. 

2) Експонування. 
Експонування фотоформи при використанні ФПЖК проводять у 

спеціальній формуючо-копіювальній установці, основною частиною якої є 
формуючо-копіювальна рамка, що складається з двох стекол і 
обмежувальних прокладок, що визначають товщину друкарської форми. 

Негатив (фотоформу) змочують водою й щільно накочують до скла з 
боку підкладки. Потім змочують водою емульсійний шар негатива й 
накривають його захисно-розділовою плівкою, знову накочують, не 
залишаючи повітряних бульбашок. Такий фотошаблон відділений плівкою 
від рідкого фотополімеру, яким під тиском заливають простір між склом, 
розділеними прокладками, не допускаючи утворення повітряних 
бульбашок. 

3) Очищення пробілів. 
Після експонування друкарську форму обробляють вимивним 

розчином (наприклад, розчином прального порошку). Для більш 
інтенсивного вимивання ділянок полімеру, не піддаються засвіченню, 
підвищують температуру розчину до 45-50°С. Розчин час від часу 
міняють, оскільки з використанням він стає більш в’язким (у ньому усе 
більше накопичується полімер, що розчинився), у зв’язку з чим 
відбувається налипання полімеру на друкуючі елементи й забивання 
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  розслідування шляхом прогнозування можливої поведінки особи під час 
проведення слідчих дій. Оскільки татуювання є важливою інформацією про 
певні психологічні та психічні особливості особи, то знання його змісту для 
слідчого має виняткове значення для встановлення психологічного контакту 
при допитах підозрюваних та проведенні інших слідчих дій. 

Безпосередніми джерелами відомостей про наявність певного 
татуювання в правопорушника можуть бути його матеріальні й ідеальні 
сліди в оточуючому нас середовищі. Ідеальні сліди залишаються у пам’яті 
людей, які спостерігали ці татуювання, а особливість матеріальних слідів 
полягає в тому, що їх матеріальним носієм є особа правопорушника, на 
шкірі якої виконано татуювання. 

Таким чином татуювання як особлива ознака зовнішності людини 
може містити доволі великий об’єм інформації, необхідної для 
ідентифікації особи-правопорушника та визначенні його особистісних, 
психічних, психіатричних, соціальних, антропологічних та інших 
характеристик, дозволяє спрогнозувати поведінку правопорушника та 
попередити вчинення ним суспільно небезпечного діяння. 

 

Деякі найбільш поширені татуювання та їх значення 
 

Татуювання Локалізація Значення 
Метелик Передпліччя, основа шиї 1. Жага до свободи; 2. Схильність до втечі; 

3. Характер прикраси. 
Барс, лев, тигр Груди 1. Злість, безжалісність до ворога; 

2. Ненависть до закону і правоохоронних 
органів  

Браслет Зап’ястя 1. Аналогія з кайданами; 2. Характер 
прикраси. 

Букви Кисті рук, зап’ястя 1. Ініціали 2. Буква «Н» або «N» на погонах – 
невиправний. 

Гладіатор Передпліччя, груди 1. хоробрість і сила; 2. Такий же раб. 
Голуб Кисть руки 1. Символ свободи; 2. Разом з тюремними 

гратами – жага до волі. 
Джин Руки, ноги Наркоман 
Жінка Груди, спина, руки, ноги 1. Теплі почуття до жінки; 2. Образ коханої; 

3. На нозі – неповага, зневага; 4. В есесівській 
формі: ненависть до всіх жінок і до 
правоохоронних органів; 5. Підступність.  

Зірки Коліна, плечі, груди 1. На колінах – носій не зраджує злочинній 
діяльності, не схильний підкорятися режиму 
2. В місці плечей – носій ніколи не буде 
співпрацювати з правоохоронними органами; 
3. Груди – хоробрість, незалежність і сила. 

Кіт Плече, груди 1. Схильність до крадіжок і грабежів; 
2. Підступність, обережність;  

Персні Пальці рук Належність до злочинного світу і, як правило, 
наноситься до 18 років у слідчих ізоляторах 

Пірат Груди, передпліччя Схильність до хуліганства, грабежів 

 

друкованих періодичних виданнях України час від часу з’являються 
публікації щодо вилучення підроблених гривень НБУ, виявлення 
підпільних майстерень та затримання фальшивомонетників. У цих статтях 
потрібно постійно підкреслювати неминучість суворої відповідальності за 
цей злочин. Також необхідно запрошувати до співпраці з 
правоохоронними органами всіх громадян, які мають інформацію щодо 
фактів підробки гривень НБУ та осіб, які їх підробляють [6, с. 21]. 

Таким чином, вважаємо за доцільне експертизу паперових грошей 
виділити як самостійний вид експертного дослідження у рамках технічної 
експертизи документів. При цьому експертизу паперових грошей 
розділити на два підвиди: експертиза паперових грошей України та 
експертиза іноземної паперової валюти. 
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Челмодєєва І.О. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСВІДЧУВАЛЬНИХ 
ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ФОТОПОЛІМЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
Відбитки печаток і штампів є одним із засобів захисту документів від 

підробок. Особисті документи, що видаються установою, підприємством 
чи організацією, дійсні при наявності на них підписів посадових осіб та 
відповідних відбитків печаток. Деякі особисті документи забезпечуються 
ще відбитками штампів, які засвідчують додаткові факти. 

Чималу роль у становленні дослідження посвідчувальних форм 
відіграли такі відомі криміналісти як В.І. Громов, Б.Р. Киричинський, 
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  Блажевська В.А. 
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, 
ПОВ’ЯЗАНОЇ З ДОСЛІДЖЕННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
Часто, поряд з питаннями, що відносяться до ототожнення зброї, а 

також вирішення класифікаційних завдань експерту-криміналісту 
ставляться і питання, що відносяться до компетенції судово-хімічної 
експертизи, наприклад, чи робився з досліджуваної зброї постріл після 
останнього чищення, яким порохом був споряджений відстріляний набій 
тощо. В зазначених випадках зброя спочатку повинна надійти на судово-
хімічне дослідження. Іноді в постановах містяться питання, що 
відносяться до компетенції судово-медичної або судово-біологічної 
експертиз. Вони повинні вирішуватися до експериментального відстрілу 
куль та гільз. Остаточне коло питань даних видів судово-балістичних 
експертиз з’ясовується після ознайомлення з обставинами справи. 

В більшості випадків разом з речовими доказами експерту надходять 
тільки постанови про призначення експертизи, які містять короткий 
виклад обставин справи, що стосуються предмета досліджень. Нерідко в 
постановах лише загалом викладається фабула справи. Зрозуміло, що 
глибоко усвідомити обставини справи за таких постанов неможливо. 

Експертам необхідно ширше використовувати, коли це необхідно, 
права, надані їм процесуальним законом. В необхідних випадках варто 
зажадати матеріали, що містять відомості про факти, що відносяться до 
предметів експертиз: про умови, в яких виявлені і вилучені зброя, кулі, та 
гільзи, про їх стан, про умови стрільби на місці події, зберігання зброї до і 
після стрільби тощо. 

Вивчивши обставини справи, експерт може судити про те, наскільки 
повно йому подані речові докази та чи усі питання поставлені на 
вирішення даних видів експертиз. 

Експертне дослідження вогнепальних пошкоджень вимагає 
застосування широкого кола природничо-наукових методів (хімічних, 
фізичних), і тому більшість таких експертиз доцільно проводити 
комплексно. 

До проведення таких комплексних експертиз залучаються поряд з 
експертами-криміналістами, які спеціалізуються в судовій балістиці, 
експерти-хіміки, фізики, а коли потрібно й судові медики (частіше 
співробітники фізико-технічних відділів та відділень бюро судово-
медичної експертизи). 

Необхідність проведення комплексних експертиз пояснюється тим, що 
у вогнепальних пошкодженнях відображаються властивості вогнепальної 
зброї та боєприпасів, що залежать від характеру ураженої перепони; для 
вивчення ознак пошкоджень використовуються комплекси природничо-
наукових методів, а результати цих досліджень передбачають сукупну 
оцінку різних фахівців, а також оцінку особливостей ушкодження тіла 

флуоресцентні фарби), виготовляються типографські фарби, папір; 
– активізувати профілактичну діяльність експертів щодо 

попередження фальшивомонетництва, уважно вивчати матеріали кожної 
кримінального провадження з метою виявлення обставин, які сприяли 
вчиненню даного злочину. У випадках встановлення експертами-
криміналістами обставин, які сприяли виготовленню підроблених гривень 
НБУ (наприклад, якщо слідством не були знайдені друкарські форми для 
друку фальшивих грошових знаків, тобто було неповне встановлення 
обставин, що підлягають доказуванню по справі), потрібно готувати та 
відправляти листи (повідомлення) тим органам, які призначили 
експертизу, а за матеріалами, що надійшли від несудових органів – 
зацікавленим відомствам. Після відправлення таких листів під час 
передачі матеріалів справи в суд або після закінчення її судового розгляду 
потрібно робити запити відносно реалізації профілактичних пропозицій. 

– підвищувати взаємодію експертних підрозділів з судово-слідчими 
органами щодо профілактики підробки та збуту гривень НБУ. При 
необхідності варто погоджувати зміст профілактичних пропозицій з 
органами, що призначили експертизу; 

– підвищувати професійний рівень експертів-криміналістів, щоб при 
оцінці експертних висновків шляхом зіставлення з іншими доказами, 
аналізі умов та методів проведення дослідження не виникали сумніви в їх 
науковій достовірності. Якісне проведення криміналістичних досліджень 
паперових грошей України буде позитивно відображатися на ефективності 
боротьби з їх підробкою; 

– забезпечувати експертів-криміналістів в обласних підрозділах МВС 
необхідною літературою та орієнтовною інформацією для постійного 
інформування щодо новітніх способів підробки гривень НБУ та методів їх 
дослідження; 

– оскільки велика кількість паперових грошей України підробляється з 
застосуванням комп’ютерної техніки, доцільним буде до проведення 
комплексного криміналістичного дослідження фальшивих гривень 
залучати спеціалістів у галузі комп’ютерної техніки та програмного 
забезпечення; 

– потрібно активізувати такий важливий різновид позапроцесуальної 
експертно-криміналістичної діяльності як узагальнення експертної 
практики (шляхом вивчення архівних матеріалів) та розробка на цій 
основі пропозицій щодо профілактики підробки паперових грошей 
України. Приділяти більшу увагу криміналістичному прогнозуванню 
цього виду злочину; 

– інформувати населення шляхом проведення лекцій та залучення 
засобів масової інформації щодо загальних захисних елементів паперових 
грошей України, методів перевірки їх наявності та характерних 
особливостей найбільш розповсюджених підроблених гривень НБУ. У 
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  людини. 
Формулювання висновків при проведенні комплексної експертизи має 

свої особливості. 
Експерти, які беруть участь у проведенні комплексних експертиз, крім 

власної основної експертної спеціальності, повинні мати додаткову 
професійну характеристику – наявність професійних знань, необхідних і 
достатніх для того, щоб добре орієнтуватися в методиці та висновках 
інших її учасників, визначити їх цінність для загального висновку. Вони 
повинні володіти методикою спільної роботи, комплексного дослідження. 
Інакше кажучи, тільки спільна діяльність, взаємодія створять інтеграцію 
спеціальних знань, необхідну і достатню для комплексного дослідження 
та формулювання загального висновку. Для формулювання й 
обґрунтування такого висновку знань одного або кількох членів 
експертної комісії недостатньо (на відміну від звичайної комісійної 
експертизи). 

Проводячи комплексну експертизу, експерти не тільки мають право, а 
й зобов’язані радитися щодо обговорення результатів кожного 
проведеного дослідження і формулювання загального висновку у 
поставленому питанні. На відміну від комісійної експертизи, якщо хто-
небудь із учасників проведення комплексної експертизи матиме сумнів у 
висновках колег, то він не може одноособово дати кінцевий висновок. Цей 
експерт має право підписати лише надані ним проміжні висновки або дати 
окремий висновок з описанням перебігу і результатів проведених ним 
особисто досліджень. 

 
 
Бойченко С.Б., Шатун В.В. 
ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА 
ФАКТОМ ДТП В НІЧНИЙ ЧАС ДОБИ В МЕЖАХ 
ЗАКРИТОЇ ТЕРИТОРІЇ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 
ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АВТОТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ» 
Слідчий експеримент – слідча (розшукова) дія, що проводиться 

слідчим або прокурором з метою перевірки і уточнення відомостей, які 
мають значення для встановлення обставин кримінального 
правопорушення, шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної 
події, проведення необхідних досліджень чи випробувань. 

Слідчий експеримент проводиться відповідно до вимог ст. 240 КПК 
України. 

Необхідність у проведенні цієї процесуальної дії виникає й у 
випадках, коли іншим способом, окрім зіставлення показань з тим, що є в 
дійсності, на місці події, неможливо переконатися в достовірності таких 
показань. 

докази являють собою складну систему з інформаційним полем, яке 
умовно можна поділити на три групи об’єктів пізнавальної діяльності: 
1) власні (реквізити та матеріали банкнот); 2) технологічні (технологічні 
процеси та технічні засоби, які застосовані для виготовлення банкнот); 
3) надбані (сліди рук, речовин, механізмів, предметів і т. ін.) [2, с. 132]. 
Складові інформаційного поля грошових знаків – речових доказів – 
можуть бути об’єктами різних родів експертиз, які говорять про те, що 
експертне дослідження паперових грошей України є комплексним. 

Аналіз захисних елементів паперових грошей України та способів їх 
підробки дозволяє зробити рекомендації щодо підвищення захисних 
властивостей гривень НБУ, використовуючи при цьому новітні 
досягнення світового банкнотного виробництва. По-перше, при 
впровадженні нових елементів захисту необхідно надавати перевагу тим, 
які легко виявляються користувачами без спеціального обладнання (для 
полегшення перевірки справжності банкнот), але значно ускладнюють 
підробку грошових знаків: голографічним елементам або зображенням, 
нанесеним спеціальними фарбами – іридисцентними чи “овіай”. По-друге, 
змінити дизайн гривень НБУ для того, щоб банкноти різних номіналів 
відрізнялись за розмірами, кольоровою гамою та зображеннями 
номінальної вартості – це необхідні заходи для попередження часткової 
підробки (переробки) грошових знаків. По-третє, на банкнотах варто 
нанести текст з попередженням про кримінальну відповідальність за 
фальшивомонетництво. По-четверте, папір банкнот потрібно зробити 
більш щільним та зносостійким, тонованим (у залежності від номіналу), а 
фарби – більш стійкими до впливу хімічних розчинників. По-п’яте, 
підвищити рельєфність зображень, нанесених металографським способом, 
особливо в місцях нанесення кіп-ефекту з метою посилення його 
виразності (як на банкнотах зразка 1992 р., що поступово вилучаються з 
обігу) [3, с. 231]. 

Безумовно, одним з найважливіших завдань боротьби з підробкою 
паперових грошей України є профілактика злочинних дій щодо 
виготовлення фальшивих гривень НБУ. Попередження цього злочину 
повинне складатись з цілого комплексу заходів, а саме: 

– удосконалювати існуюче кримінальне законодавство України та 
нормативні акти, що регламентують діяльність експертних установ, 
організацію та ведення криміналістичних обліків підроблених гривень 
НБУ; 

– постійно ускладнювати систему захисних елементів паперових 
грошей України, готувати рекомендації НБУ щодо удосконалення захисту 
сучасних гривень України від підробки; 

– посилити контроль за попередженням розкрадання спеціальних 
матеріалів з установ та підприємств, на яких виконуються друкарські та 
граверні роботи, розробляються специфічні хімічні речовини (наприклад, 
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  Проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при 
цьому не створюється небезпека для життя і здоров’я осіб, які беруть у 
ньому участь, чи оточуючих, не принижуються їх честь і гідність, не 
завдається шкода. 

Останнє покладено в основу проведення навчального слідчого 
експерименту (особливо на початковій стадії навчального процесу) не в 
межах реальної дорожньо-транспортної ситуації (тобто на дорозі), а в 
межах закритої території (наприклад, території ННІПФЕКП). Гарантована 
безпека життю і здоров’ю слухачів і курсантів, які беруть участь у 
навчальному слідчому експерименті в межах території ННІПФЕКП, 
пояснюється тим, що в реальній дорожній обстановці нерідкі факти 
проїзду автомобілів на вимогу зупинки працівників ДАІ. 

Крім того, проведення навчального слідчого експерименту не в межах 
реальної дорожньо-транспортної ситуації (тобто на дорозі), а в межах 
закритої території (наприклад, території ННІПФЕКП), – дає можливість 
поетапного розбору самого експерименту (також його повтору) і 
виправлення можливих помилок, що виключається при реальному 
слідчому експерименті на дорозі, коли час його проведення обмежений за 
рахунок перекриття транспортного потоку (в нічний час нерідко в обох 
напрямках). 

Цій слідчій дії притаманні певні особливості, зокрема те, що у процесі 
слідчого експерименту вчиняються дії, максимально наближені до тих, що 
мали (або могли мати) місце в дійсності під час розслідуваної події. 

Учасниками слідчого експерименту є: 
1) за необхідності, слідчий експеримент може проводитися за участю 

спеціаліста. Також до участі в даній слідчій (розшуковій) дії можуть бути 
залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник сторін. 
Саме слідчий приймає рішення, визначає місце, час, обстановку, необхідні 
предмети, учасників відтворення тощо; планує процес досліджень; 
забезпечує виконання необхідних умов, що гарантують достовірність 
результатів; керує всім процесом перебігу слідчої дії, засвідчує її перебіг і 
результати; оцінює ці результати; 

2) поняті (обов’язкові учасники). Закон не встановлює їх конкретну 
кількість (загальне правило – не менше двох) – це визначає слідчий, 
залежно від характеру, виду і завдань слідчого експерименту. 

З тактичних міркувань свідки, потерпілі та обвинувачені можуть бути 
залучені одночасно, якщо їх показання за підданими перевірці 
обставинами не відрізняються між собою. 

Проведення навчального слідчого експерименту в межах закритої 
території, – двір, внутрішні асфальтовані дороги ННІПФЕКП, – 
методично не відрізняється від слідчого експерименту в межах реальної 
дорожньо-транспортної ситуації (тобто на дорозі, де відбулося ДТП). 
Наприклад, при наїзді на пішохода, що перетинає проїзну частину в темну 

Хрипко О.С. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ 
УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Криміналістичне дослідження національної паперової валюти відіграє 

важливу роль в техніко-криміналістичному дослідженні документів, а 
тому, являє теоретичний та практичний інтерес. 

Над означеною проблемою у різний час працювали: Т.П. Бірюкова, 
О.О. Гусєв, В.В. Коваленко, А.Г. Корольков, В.В. Кузнєцов, В.П. Лютов, 
А.С. Медведєв, І.А. Мілорадов, Д.Я. Мирський, А.П. Моісеєв, 
С.Ю. Петряєв, Є.В. Старіков, Л.А. Чередниченко, С.В. Чулков та інші. 

До основних завдань, які вирішує техніко-криміналістичне 
дослідження паперових грошей України є: встановлення наявності змін в 
банкнотах, обставин їх виникнення та початкового змісту (у випадках 
часткової підробки); встановлення обставин виготовлення наданого 
паперового грошового знаку України; встановлення відповідності 
наданого на дослідження грошового знаку України (за якістю та 
наявністю всіх необхідних реквізитів та захисних елементів) зразку 
гривень НБУ такого ж року випуску та номіналу; ідентифікація грошових 
знаків України (ототожнення банкнот, якщо їх надійшло на дослідження 
декілька), матеріалів, з яких виготовлені купюри, різноманітних 
пристосувань, що використовувались для виготовлення паперових 
грошей. Перші три з зазначених груп завдань техніко-криміналістичного 
дослідження паперових грошей України необхідно віднести до 
діагностичних, четверту – до ідентифікаційних [1, с. 215]. 

До безпосередніх об’єктів техніко-криміналістичного дослідження 
паперових грошей України за їх речовим походженням можна віднести: 
реквізити банкнот гривень (малюнки, тексти та інші зображення, водяні 
знаки, захисні волокна і т. ін.); матеріали (папір, фарби, клеючі речовини 
та ін.); технічні засоби та пристосування для виготовлення підроблених 
купюр (поліграфічне обладнання, друкарські форми, комп’ютери, 
принтери, копіювальні апарати, інша офісна техніка, ножі для обрізання 
паперу та ін.). Для вирішення деяких експертних завдань іноді потрібно 
одночасно досліджувати і реквізити грошових знаків, і їх матеріали 
(наприклад, для встановлення способу нанесення зображень вивчають як 
штрихи у зображеннях, так і аналізують застосований фарбувальний 
матеріал). 

Криміналістичне дослідження паперових грошей України є одним із 
найскладніших видів техніко-криміналістичного дослідження документів, 
оскільки потребує різноманітних спеціальних знань, у зв’язку з чим у 
своїй основі це дослідження є комплексним. Таким чином, для проведення 
повного та якісного криміналістичного дослідження паперових грошей 
України нерідко виникає потреба у залученні спеціалістів у різних галузях 
знань, а саме дослідження є комплексним. Паперові гривні НБУ як речові 
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  пору доби і наявності зустрічного транспорту, встановлюється згідно з 
методикою час руху пішохода і потім його видимість за рахунок 
віддалення і приближення транспортних засобів згідно їх швидкостей і 
наявності слідів гальмування. Але це потребує наявність: 

– прямої ділянки внутрішньої дороги ННІПФЕКП довжиною не 
менше 120м (краще 150м); 

– розмітки ділянок дороги посекундного подолання відстані згідно 
заявлених швидкостей (наприклад 60км/год, зустрічного автомобіля 
80км/год); 

– двох транспортних засобів; 
– рулетки, секундоміру, ліхтарів. 
Необмежений час слідчого експерименту, в умовах його здійснення на 

закритій території, дає можливість кожному учаснику (курсанту, слухачу) 
побувати в ролі спеціаліста, слідчого, статиста, свідка, понятого, що 
сприяє найбільш результативному розумінню і сприйняттю матеріалу, 
який відноситься до слідчого експерименту за фактами ДТП, особливо в 
темний час доби. При цьому, при зміні курсантами чи слухачами своїх 
ролей, викладач також змінює вихідні дані (наприклад темп і напрямок 
руху пішохода, швидкість автомобіля, швидкість зустрічного 
транспортного засобу, світло фар автомобіля, зовнішнє освітлення тощо). 

Остаточне закріплення матеріалу, що відноситься до слідчого 
експерименту за фактом ДТП, як в світлий так і в темний час доби, 
повинне відбуватися в реальній дорожньо-транспортній ситуації, тобто по 
конкретних кримінальних провадженнях, коли працює слідчий і 
спеціаліст безпосередньо на місці події з реальним свідком чи водієм. 

Необхідно приділяти увагу правильності проведення і оформлення 
слідчого експерименту відповідно до вимог законодавства. Так, після 
прибуття на місце проведення слідчого експерименту (особливо якщо це 
закрита територія двору ННІПФЕКП) необхідно: 

– роз’яснити всім учасникам (курсант чи слухач) цілі та дії кожного з 
них (також роз’яснюються права та обов’язки кожного учасника, роль 
якого він буде виконувати, відповідно до законодавства – свідки, 
потерпілий, поняті); 

– визначення обов’язків і порядку руху кожного учасника, згідно його 
ролі, на місці в процесі проведення експерименту; 

– встановлення способів сигналізації та зв’язку між учасниками 
експерименту (наприклад, якщо учасники знаходяться далеко один від 
одного – процес руху пішохода з моменту виходу на проїжджу частину і 
до місця наїзду, або велосипедиста); 

– при виїзді на реальне місце події, – організація охорони місця 
проведення експерименту (найчастіше залучаються співробітники ДАІ, а 
якщо експеримент відбувається на жвавих ділянках проїзної частини, то 
додатково перекриття проїжджої частини вантажним транспортом); 

глосарій до методики) та частин трону. Прямокутна форма яка слідує за 
еліпсоїдною, червоного кольору по кутам якої зображено символи 
чотирьох Євангелістів Іоанна, Марка, Луки, Матфея в канонічній 
послідовності (дивись глосарій до посібника). Основний фон ікони 
золотого кольору (на відміну від криміналістичного опису кольорів, які 
ґрунтуються на кольорах спектра світла під час опису культурних 
цінностей необхідно використовувати назви кольорів золота та срібла і ні 
в якому разі не називати золотий колір жовтим, а срібний колір сірим. 
Жовтим або сірим може бути тільки метал, оскільки без відповідного 
висновку спеціаліста ні хто не може впевнено на 100 відсотків сказати, що 
це золото чи срібло чи інший дорогоцінний або кольоровий метал. Окрім 
цього жовтий колір може також бути використаним поряд з кольором 
золота). Ікона має такі пошкодження, по всій торцевій поверхні: сліди 
горіння деревини, втрати окремих елементів деревини, тріщини, кракелюр 
лакофарбового шару (дивись глосарій посібника) (Необхідно в протоколі 
вказувати всі пошкодження з місцем їх розташування та розмірами). 
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  – необхідна реконструкція і розмітка місця проведення експерименту 
(місце наїзду, місце виходу на проїжджу частину); 

– нанесення маршруту руху пішохода до місця наїзду (наприклад, від 
місця виходу на проїжджу частину до місця наїзду на пішохода); 

– розподіл учасників слідчого експерименту у відповідності з 
покладеними на них обов’язками. 

Для остаточного закріплення матеріалу необхідно дати можливість 
ознайомитись курсанту чи слухачу з висновком експерта-автотехніка по 
конкретному кримінальному провадженню, де він був присутній на 
слідчому експерименті, що дасть можливість зрозуміти, як 
використовуються дані, отримані при проведенні слідчого експерименту, 
у вказаному висновку. 

 
 
Бондар М.Є. 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ЕКСПЕРТА-ПОЧЕРКОЗНАВЦЯ ПРИ 
ДОСЛІДЖЕННІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ 
Згідно з п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 
та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.10.1998 за 
№705/3145 (в редакції наказу Мін’юсту від 26.12.2012 №1950/5), для 
проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів 
надаються оригінали документів. Таким чином, почеркознавчі 
дослідження за копіями (технічними зображеннями) документів на 
сьогодні в Україні не проводяться, хоча й досі такі експертизи 
призначаються правоохоронними органами. 

Але уявляється неправильним у таких випадках повертати слідству та 
суду надані матеріали без проведення досліджень. Як доводить практика, 
іноді за експертною ініціативою можливе встановлення факту монтажу у 
наданих електрофотокопіях, що може мати принципове значення для 
прийняття рішень по суті органом, який призначив експертизу. Вирішення 
вказаного питання часто потребує комплексного підходу із залученням 
спеціальних знань у галузі судово-почеркознавчій експертизи та у сфері 
судово-технічної експертизи документів. 

У тих випадках, коли призначається безпосередньо судово-технічна 
експертиза документів за їх копіями на предмет встановлення факту 
монтажу в них, також доцільно підключати до дослідження експертів-
почеркознавців, якщо у цих документах фігурують зображення 
почеркових об’єктів (текстів, записів, підписів). 

Що стосується можливості проведення почеркознавчих досліджень за 
копіями документів, то це питання й до цих пір є дискусійним. Низка 

вміщена в еліпсоїдну ділянку, яка в свою чергу вміщена в ділянку 
прямокутної форми. В верхній частині ікони напис літерами слов’янської 
абетки «ІС ХС». Фігура Ісуса Христа зображена золотою фарбою з 
яскраво вираженим відокремленням елементів одягу, а саме хітона, 
гематія і клавія. Ромб навколо фігури Ісуса Христа червоного кольору, в 
середині якого чітко проглядаються обриси трону з круглою спинкою. 
Еліпсоїдний фрагмент виконаний в зелених фарбах на якому чітко 
проглядаються зображення Херувимів та частин трону. Прямокутна 
форма яка слідує за еліпсоїдною, червоного кольору по кутам якої 
зображено символи чотирьох Євангелістів Іоанна, Марка, Луки, Матфея в 
канонічній послідовності. Основний фон ікони золотого кольору. Ікона 
має такі пошкодження, по всій торцевій поверхні: сліди горіння деревини, 
втрати окремих елементів деревини, тріщини, кракелюр лакофарбового 
шару. По закінченню опису продовжується ведення протоколу згідно 
встановленого порядку оформлення.  

Тепер розберемо наведений приклад опису з посиланнями на рисунки 
та текст що був приведений вище:  

«Спас на престолі» (Оригінальна назва ікони) або Спас в силах 
(можлива друга назва ікони). Ікона має форму ближче до прямокутної, 
розмірами 150×100×20 мм (в даному випадку коли немає чітких обрисів 
певної геометричної фігури необхідно використовувати схожість з 
геометричними формами), виготовлена з суцільної дерев’яної дошки, 
ковчег та лузга відсутні. (наявність або відсутність ковчега та лузги це 
одна з ідентифікуючих ознак). Лицьова сторона пласка. На лицьову 
сторону нанесено багатокольорове лакофарбове покриття, на якому 
зображено такий сюжет (вислів багатокольорове лакофарбове покриття 
обов’язковий, оскільки можуть зустрічатись ікони з одно або 
двокольоровим кольором; лакофарбове покриття тому, що фарба завжди 
покривалась лаком). В центрі композиції знаходиться зображення Ісуса 
Христа (користуючись посібником дивись рис.6 та рис. 12), який сидить 
на троні з розгорнутою книгою в лівій руці. Навколо фігури Ісуса Христа 
знаходиться ромбовидна ділянка вміщена в еліпсоїдну ділянку, яка в свою 
чергу вміщена в ділянку прямокутної форми (користуючись посібником 
дивись рис. 6). В верхній частині ікони напис літерами слов’янської 
абетки «ІС ХС» (обов’язково вказується стиль написання літер наприклад 
слов’янський, латинський, грецький і т. ін. алфавіт, це також є однією з 
ідентифікаційних ознак. Якщо напис нерозбірливий або незрозумілий, 
необхідно якомога точніше перемалювати його). Фігура Ісуса Христа 
зображена золотою фарбою з яскраво вираженим відокремленням 
елементів одягу, а саме хітона, гематія і клавія. Ромб навколо фігури Ісуса 
Христа червоного кольору, в середині якого чітко проглядаються обриси 
трону з круглою спинкою. Еліпсоїдний фрагмент виконаний в зелених 
фарбах на якому чітко проглядаються зображення Херувимів (дивись 
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  криміналістів вважають за необхідне відмовлятися від проведення таких 
експертиз, висуваючи при цьому основним аргументом можливість 
внесення графічних об’єктів в електрофотокопії документів шляхом 
монтажу. Інші, навпаки, доводять необхідність проведення 
почеркознавчих досліджень у певних експертних ситуаціях. До речі, 
експерти системи Міністерства юстиції Росії, на відміну від експертів 
МВС РФ, тривалий час принципово відмовлялися вирішувати 
почеркознавчі питання за електрофотокопіями документів. Зараз 
спеціалісти усіх експертних установ Росії проводять почеркознавчі 
дослідження за копіями документів. 

Разом з тим, експертній практиці відомі випадки, коли на підставі 
зазначених методичних підходів спеціалістами у галузі судово-технічної 
експертизи документів встановлювались факти не тільки наявності, але й 
відсутності монтажу у наданих на дослідження копіях (технічних 
зображеннях) документів, після чого вирішувались поставлені перед 
експертами почеркознавчі завдання. 

На нашу думку, оскільки слідчі та судові органи приймають 
електрофотокопії документів як речові докази, експерти у виключних 
випадках (при неможливості надання у їх розпорядження оригіналів) 
можуть вирішувати почеркознавчі завдання у деяких експертних 
ситуаціях, використовуючи усі свої професійні знання та уміння. При 
цьому також є необхідним комплексний підхід до дослідження, який 
сполучає у собі застосування спеціальних знань як у галузі почеркознавчої 
експертизи, так і у сфері судово-технічної експертизи документів, 
оскільки при почеркознавчому дослідженні електрофотографічного 
зображення запису або підпису експерт повинен вміти розмежувати 
почеркові ознаки об’єкту-оригіналу та ознаки, які відносяться до способу 
нанесення зображення. 

До того ж необхідно виробити єдині методичні підходи до проведення 
такого роду досліджень та створити відповідну методику у вигляді 
нормативного виробничо-практичного видання, що регламентує 
послідовність застосування методів, правил і засобів виконання 
експертних завдань з урахуванням вимог міжнародних стандартів систем 
управління якістю, адаптованих в Україні. 

В аспекті викладеного важливим уявляється питання щодо 
компетенції експертів, які займаються дослідженням почерку та 
технічним дослідженням документів. 

Так, почеркознавці системи МВС України мають спеціальні знання та 
право самостійного проведення досліджень і у галузі судово-технічної 
експертизи документів. Це дозволяє їм не тільки розпізнавати пишучий 
прилад, яким виконаний почерковий об’єкт, але й у випадку використання 
технічних засобів встановлювати факт та спосіб їх застосування, а також 
визначати факт складання документу шляхом монтажу. 

 
Відповідно до наведеної схеми приведемо приклад опису ікони на 

прикладі ікони «Спас на престолі» Андрій Рублев. (Спас в силах 1410 г) 
 

 
 

Рис. 1. «Спас на престолі» Андрій Рублев. 
 
«Спас на престолі» або Спас в силах. Ікона має форму ближче до 

прямокутної, розмірами 150×100×20 мм, виготовлена з суцільної 
дерев’яної дошки, ковчег та лузга відсутні. Лицьова сторона пласка. На 
лицьову сторону нанесено багатокольорове лакофарбове покриття, на 
якому зображено такий сюжет – в центрі композиції знаходиться 
зображення Ісуса Христа, який сидить на троні з розгорнутою книгою в 
лівій руці. Навколо фігури Ісуса Христа знаходиться ромбовидна ділянка 
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  Проте експерти-почеркознавці системи Міністерства юстиції України 
у більшості своїй мають право самостійного проведення експертиз тільки 
за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів». У зв’язку з цим, 
на нашу думку, є необхідність у розширенні кола спеціальних знань 
експерта-почеркознавця щодо визначення способів нанесення графічних 
об’єктів, для чого необхідно опанувати деякі методи, що традиційно 
відносяться до галузі судово-технічної експертизи документів. Такими 
знаннями можна оволодіти шляхом вивчення додаткової літератури, 
отримання консультацій у спеціалістів у сфері СТЕД, проведення 
наукових семінарів і практичних занять, включення відповідних розділів у 
програму підготовки експертів за спеціальністю «Дослідження почерку і 
підписів». 

Вказані питання також повинні враховуватися при планування і 
проведенні науково-дослідної роботи в експертних установах, створенні 
нових методик дослідження у галузі судово-почеркознавчої експертизи та 
судово-технічної експертизи документів. 

 
 
Боровська І.А. 
СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА 
НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ 
Способи захисту цивільних прав у багатьох випадках передбачені 

правовими нормами, які регулюють конкретні правовідносини. Аналіз 
способів захисту цивільних прав у суді, закріплених у ч. 2 ст. 16 ЦК 
України, та судової практики розгляду справ щодо захисту права на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля дозволяє виокремити найбільш 
поширені з них, що використовуються для захисту відповідного права. 

Припинення дії, яка порушує право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля, як самостійний спосіб судового захисту, передбачений п. 3 ч. 2 
ст. 16 ЦК України, використовується у тих випадках, коли можливе 
забезпечення такого становища, при якому зобов’язана особа буде 
утримуватися від протиправних дій, що порушують (обмежують) 
реалізацію указаного права уповноваженою особою. Цей спосіб захисту 
застосовується з метою припинення тривалого правопорушення, яке само 
по собі не позбавляє особу даного суб’єктивного права, а перешкоджає 
належним чином користуватися таким правом. 

Прикладом використання уповноваженою особою даного способу 
судового захисту є пред’явлення до суду позову про припинення або 
заборону діяльності, що призводить до порушення права на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля. Так, наприклад, якщо експлуатація 
підприємства, споруди або інша виробнича діяльність за межами 
санітарно-захисної зони призводить до погіршення стану довкілля у 
мікрорайоні проживання фізичної особи та створює небезпеку її життю і 

що норми, які її регулюють, варто виокремити зі всіх галузей 
законодавства (права) і узгодити між собою. Це краще зробити, 
застосувавши системний підхід до вивчення судово-експертної діяльності 
як правового явища. А застосування системного підходу наштовхує на 
виділення системи правових норм, що регулюють судово-експертну 
діяльність. А система правових норм, що регулює певні суспільні 
відносини між певними суб’єктами – це галузь права. 

«Галузь права – уособлена сукупність норм, спрямована на 
регулювання певної сфери якісно однорідних суспільних відносин. Галузь 
права, найбільший структурний підрозділ і центральна ланка права, 
найповніше виражає «групові» особливості правового регулювання» [4]. 

Цю галузь ще в 2003 році запропоновано виокремити і назвати 
«судово-експертне право» [5]. 

За видом таку галузь права можна визначити як комплексну 
(аналогічно до підприємницького, комерційного, торгового, 
господарського, морського права) матеріальну галузь права, яку не варто 
ототожнювати з процесуальним правом (наприклад, кримінальним 
процесуальним). 
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Фурман Я.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ІКОН 
Ікона – це мальоване, шите, різбляне, чеканне, гравійоване, травлене, 

поліграфічне зображення особи, яка вшановується в православній вірі, 
виконана за чіткими церковними канонами, містить в собі пояснюючі 
написи. 

Алгоритм покрокового проведення опису ікони. 
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  здоров’ю, уповноважена особа, права якої порушені, може звернутися до 
суду шляхом пред’явлення позову з вимогою припинення або заборони 
такої діяльності. 

Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової 
шкоди (п. 8 ч. 2 ст. 16 ЦК України) як спосіб судового захисту права на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля використовується для задоволення 
майнового інтересу потерпілої особи за рахунок грошової компенсації 
понесених нею майнових втрат. 

Специфіка шкоди, завданої життю та здоров’ю фізичної особи, 
полягає у тому, що вона не може бути відшкодована в натурі та оцінена в 
грошовому еквіваленті, і тому є неможливим застосування такого способу 
захисту, наприклад, як примусове виконання обов’язку в натурі. У даному 
випадку об’єктом відшкодування є майнові витрати, яких зазнала фізична 
особа внаслідок заподіяння такої шкоди, тобто втрати пов’язані з 
лікуванням та відновленням здоров’я. 

Цивільно-правові підстави та визначення (обрахування) грошової 
компенсації майнових витрат, що зазнала фізична особа через шкоду, 
завдану її життю і здоров’ю внаслідок порушення права на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, встановлюються за правилами глави 82 ЦК 
України. 

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди (п. 9 ч. 2 ст. 16 ЦК 
України), завданої фізичній особі внаслідок порушення права на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля, набуває вагомого значення для захисту 
даного права з урахуванням його цивільно-правової природи та 
виняткових підстав відшкодування такої шкоди, встановлених чинним 
законодавством України. В юридичній літературі висловлюється думка, 
що зазначений спосіб захисту є ледве чи не основним способом захисту 
особистих немайнових прав [1, с. 65] та одним з найбільш дієвих способів 
захисту цих прав, що використовується для відновлення порушеного 
права [2, с. 387]. При стягненні моральної шкоди фактично збігаються 
міри захисту і відповідальності. Додаткові обтяження і застосування мір 
відповідальності свідчать про те, що застосування лише мір захисту 
виявилося неефективним [3, с. 281]. 

Виходячи з аналізу положень ч. 3 ст. 23 ЦК України, при визначенні 
розміру відшкодування моральної шкоди у випадку заподіяння шкоди 
здоров’ю та життю фізичної особи внаслідок порушення права на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля, суд в першу чергу має керуватися 
встановленням ступеню фізичного впливу на здоров’я потерпілої особи 
(позивача), що виявляється у втраті її працездатності та дієздатності, 
можливості відновлення їх попереднього стану, а також фізичних та 
душевних страждань, які вона зазнала при цьому. 

Моральна шкода, завдана життю та здоров’ю фізичної особи 
внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 

3. Ієрархічність – кожен компонент системи може розглядатися як 
система; сама система також може розглядатися як елемент деякої 
надсистеми (суперсистеми). 

М.Я. Сегай виокремлює чотири структурних блоки, що складають 
цілісну систему судово-експертної діяльності (далі – СЕД): 1) діяльність 
держави з правового забезпечення СЕД на законодавчому і відомчому 
нормативно-правових рівнях; 2) діяльність державних органів виконавчої 
влади, що здійснюють функцію управління СЕД; 3) діяльність головних 
суб’єктів СЕД, що забезпечують організацію і проведення судових 
експертиз в державних СЕУ; 4) діяльність учасників судочинства, 
причетних до проведення судових експертиз. 

У зв’язку з цим, на думку М.Я. Сегая, судово-експертна діяльність як 
об’єкт пізнання судової експертології може бути визначена як діяльність 
держави, юридичних і фізичних осіб із забезпечення правосуддя 
незалежною, об’єктивною і кваліфікованою експертизою, здійснюваною 
професійними (атестованими) судовими експертами. Правовим основам 
судово-експертної діяльності відповідають правозабезпечувальна функція 
судової експертології і самостійний розділ її пізнавальної структури, що 
розкриває «правове поле» СЕД як системи її нормативно-правової бази і 
правовідносин її учасників [3]. 

До системного підходу до нормативно-правової бази СЕД науковці і 
практики дійшли відносно нещодавно. Але судово-експертну практику 
регулювали. Судово-експертні установи існували, функціонували, в них 
провадились судові експертизи та інші дослідження на підставі законів та 
підзаконних нормативно-правових актів. І це були не спеціальні закони, а 
процесуальні кодекси, в яких були норми, що регулювали лише деякі 
окремі аспекти судово-експертної діяльності. Для кожного типу судово-
експертних установ (в залежності від підвідомчості) існували і існують 
свої власні підзаконні нормативно-правові акти, що по-різному регулюють 
одні й ті самі питання. 

Більше того, судова експертиза як правовий інститут має подвійну 
правову природу. З одного боку, це процесуальний правовий інститут 
(наприклад, кримінально-процесуальний). З іншого боку, це для судового 
експерта як працівника – норми матеріального права, які регулюють його 
працю й її продукт. А «процесуальним судово-експертним правом» можна 
назвати процедуру притягнення судового експерта до дисциплінарної 
відповідальності, але аж ніяк не функцію судового експерта в 
кримінальному процесі. Це по відношенню до підсудного він – учасник 
процесу, а по відношенню до самого себе – працівник у відрядженні, 
відрядженні з установи до суду, і оформлюється його перебування в суді 
як відрядження. 

Навіть з зазначених специфічних властивостей судово-експертної 
діяльності як спостережуваного феномену необхідно зробити висновок, 
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  відшкодовується у способи, передбачені ст. 1168 ЦК України, до яких 
належить здійснення: а) одноразового відшкодування; б) щомісячних 
платежів. 

Вибір способу відшкодування моральної шкоди належить потерпілій 
особі, яка із власних міркувань доцільності того чи іншого способу 
відшкодування здійснює свій вибір. Однак, кінцеве рішення щодо способу 
відшкодування моральної шкоди приймає суд, враховуючи встановлений 
розмір відшкодування, матеріальне і сімейне положення потерпілого та 
матеріальне положення особи, яка завдала шкоди, у кожному конкретному 
випадку окремо [4, с. 756]. 

Визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної 
влади, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових 
осіб (п. 10 ч. 2 с. 16 ЦК України) як самостійний спосіб судового захисту 
права на безпечне для життя і здоров’я довкілля використовується для 
констатації невідповідності рішення, прийнятого вищезазначеними 
органами та особами, їх дій (бездіяльності), закону або іншим 
нормативно-правовим актам, що призводить до порушення відповідного 
права або інтересу фізичної особи. Даний спосіб захисту може бути також 
пред’явлений у поєднанні з іншими мірами захисту, наприклад, з вимогою 
про припинення діяльності, що призводить до погіршення стану довкілля 
або відшкодування шкоди, завданої прийняттям незаконного рішення. 
При цьому, відповідно до статей 1173-1175 ЦК України така шкода 
відшкодовується незалежно від вини цих органів (осіб). 

Прикладом застосування вказаного способу для захисту права на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля є звернення до суду з позовною 
заявою про визнання незаконним дозволу на забудову прибудинкової 
території, прийнятого з порушенням державних санітарних норм та 
правил. 

Таким чином, ми виокремили та розглянули найбільш поширені у 
судовій практиці способи захисту права на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля. Інші питання, пов’язані із судовим захистом відповідного права 
становлять подальші напрями наукових досліджень. 
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Форіс Ю.Б. 
СИСТЕМА СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО ПРАВА 
Ми сподіваємось, що ніхто не заперечує існування феномену судово-

експертної діяльності. Яскравим прикладом цього є Проект Закону 
України «Про судово-експертну діяльність в Україні», запропонований на 
офіційному сайті Міністерства юстиції України для громадського 
обговорення. «Широке та змістовне обговорення наведених вище (проект 
Закону) положень сприятиме вдосконаленню законодавства України у 
сфері експертного забезпечення правосуддя» [1]. 

Саме застосування системного підходу до норм права, що регулюють 
окремі аспекти судово-експертної діяльності, дозволило об’єднати в один 
закон такі різні правові інститути, як атестацію судового експерта і 
проведення повторної судової експертизи. 

За загальновідомими визначеннями, система – сукупність 
інтегрованих і регулярно взаємодіючих або взаємозалежних елементів, 
створена для досягнення певних цілей, причому відносини між 
елементами визначені і стійкі, а загальна продуктивність або 
функціональність системи краще, ніж у простої суми елементів [2]. 

Система має такі властивості: 
1. Цілісність – система є абстрактна сутність, що володіє цілісністю і 

визначена у своїх межах. Цілісність системи передбачає, що в деякому 
істотному аспекті «сила» або «цінність» зв’язків елементів усередині 
системи вище, ніж сила чи цінність зв’язків елементів системи з 
елементами зовнішніх систем або середовища. 

2. Синергічність, емерджентність – поява у системи властивостей, не 
властивих елементам системи; принципова незвідність властивостей 
системи до суми властивостей її складових компонентів (неадитивність). 
Можливості системи перевершують суму можливостей складових її 
частин; загальна продуктивність або функціональність системи краще, ніж 
у простої суми елементів. 
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  Бутко О.Ю. 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ ВБИВСТВ 
Серійні вбивства є одними з найбільш соціально небезпечних і 

складних у розслідуванні злочинів. Такі злочини відрізняються 
жорстокістю, не мають очевидних мотивів і дуже важко піддаються 
розумінню. За сучасною класифікацією, серійного вбивцю визначають, як 
вбивцю, який вчинив більше ніж два вбивства, мотиви якого важко 
зрозумілі. Як правило між епізодами вбивств існує так званий період 
емоційного охолодження та психологічного задоволення вбивці. Термін 
«серійний вбивця» з’явився в кінці XX ст. та був вперше застосований 
агентом ФБР Робертом Ресслером для опису особистості Генрі Говарда 
Холмса. Широке поширення цей термін набув після судового процесу над 
Девідом Берковіцем, а так само Тедом Банді. 

В сучасному світі США – явний лідер за кількістю серійних вбивць. 
На частку Сполучених Штатів припадає 76 відсотків такого роду злочинів. 
Європа займає друге місце з великим відривом – всього 17 відсотків. На 
частку Англії припадає 28 відсотків загальної кількості серійних вбивств, 
вчинених в Європі. Німеччина буквально наступає їй на п’яти з 27 
відсотками, а Франція займає третє місце – 13 відсотків. В країнах Європи 
також високим рівнем серійних вбивств характеризуються: Італія, Данія і 
Бельгія. В країнах Латинської Америки цей показник найбільший у Перу 
та Колумбії. В Азії у Пакистані та Китаї. 

За оцінками американських дослідників, кількість потенційних 
серійних вбивць становить 0,005% усього населення будь-якої країни. 
Тобто, якщо взяти цю цифру за основу, то виходить, що в Україні 
знаходяться не менше 2-х тисяч потенційних вбивць, а серійних вбивць, 
які вже вийшли на криваву стежку, 0,1-1 на мільйон, тобто на території 
України діють близько 45 серійних вбивць. Населення України, 
нагадаємо, – дещо менше 46 млн. 

Вивченням феномену серійних вбивць займалися: 
1. Роберт Ресслер, полковник ФБР, автор терміна «серійний вбивця»; 

сьогодні очолює власне розшукове агентство. 
2. Відставний американський офіцер поліції і детектив Роберт Кеппел, 

який разом з Ресслером заклав основи сучасної класифікації серійних 
вбивць; найбільш відомий своїми розслідуваннями серійних вбивць Теда 
Банді і Гері Ріджуея. 

3. Джон Дуглас – глава і засновник відділу біхевіорістики – програми 
досліджень «Особистісно-злочинного профілювання». Наприкінці 70-х 
років минулого століття він першим у світі почав впроваджувати 
психологію в практику розшуку у справах про вбивства – непояснених, 
серійних, особливо жорстоких або яким-небудь чином пов’язаних з 
сексуальними мотивами. 

правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам 
судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і 
спеціалістів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
01.07.96 № 710 (з подальшими змінами і доповненнями), Іншими 
законодавчими актами, у тому числі міжнародними договорами та 
угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють 
правовідносини у сфері судово-експертної діяльності [3]. 

Серед експертиз, які найчастіше призначаються у господарському 
процесі, можна виділити судово-економічні (бухгалтерська, фінансово-
кредитна, фінансово-господарська), будівельно-технічні, а також 
достатньо часто призначаються документознавча й товарознавча 
експертизи [4]. 

Так, судово-економічна експертиза в сучасній експертології 
ґрунтується на дослідженні відображенні і закономірностей утворення в 
документах інформації щодо господарської та фінансово-економічної 
діяльності підприємств і організацій усіх форм власності. 

При розгляді господарських справ судова будівельно-технічна 
експертиза призначається для вивчення заборгованості за виконані роботи 
з будівництва при взаєморозрахунках між замовником і підрядником, 
матеріальної шкоди, порядку користування земельною ділянкою тощо. 

Завданням товарознавчої експертизи є встановлення фактичних даних, 
що підтверджують або спростовують відповідність характеристик 
досліджуваних об’єктів товарного походження базовим значенням, а 
також установлення обставин, що зумовили зниження якості товарів. 

Можна вважати допустимою в господарському процесі експертизу з 
правових питань як утілення методу експертних оцінок. Висновок 
експерта за правовою експертизою де можливість отримати відповідь на 
складне, спірне питання застосування норм права. Для такого висновку 
експерт здійснює дослідження в декількох галузях законодавства, 
вивчаючи наукові труди за проблематикою експертного дослідження й 
узагальнення судової практики. 

У дослідженні експерт посилається на норми законодавства, 
теоретичні обґрунтування відомих фахівців з певної галузі права. 

Основу спеціальних правових знань експерта при проведенні 
правових експертиз складають такі дисципліни, як бухгалтерський, 
фінансовий і податковий обліки, фінанси та кредит, банківська справа; 
аналіз фінансово-господарської діяльності, цивільного, фінансового, 
бюджетного й трудового галузей права. Такі спеціальні знання є 
теоретичною базою, яка формує компетенцію та компетентність судового 
експерта. Питання ж визначення навмисності банкрутства, наявності 
нестачі майна чи коштів, або факту їх розкрадання експерти в галузі 
правової експертизи вирішувати не можуть, оскільки вони виходять за 
межі їх компетенції [5]. 
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  4. Олександр Бухановський, професор, завідувач кафедри психіатрії та 
наркології ФПК ППС Ростовського медичного університету. Найбільш 
відомий як експерт з серійних вбивць. Він, зокрема, був експертом у 
справі Чикатила, склавши доволі перспективний психологічний портрет 
злочинця. Проводив психологічні сеанси з серійними вбивцями, зокрема, з 
Юрієм Цюманом та Ігорем Єлізаровим. 

Оскільки серійні вбивства – одні з найбільш складних злочинів у плані 
розслідування, існують певні чинники, які ускладнюють розкриття таких 
злочинів, а саме: 

– широкий регіон дій, великі перерви між вбивствами. Приклад: 
А. Чикатило (діяв протягом 1978-1990); 

– відсутність будь-яких критеріїв вибору жертви та певного мотиву 
вбивств. Це вкрай ускладнює зв’язування вбивств в серію. Приклад: 
С. Ряховский (1988-1993); 

– приховування вбивцею доказів, заздалегідь продумане алібі за всіма 
епізодами, приховування тіл в місцях, де їх неможливо знайти або після 
перебування в яких їх дуже важко впізнати. Приклади: О. Пічушкін (1992-
2006), О. Спесивцев (лютий-жовтень 1996), С. Головкін (1986-1992); 
відсутність підказок слідству (сліди шин, сліди взуття, будь-які деталі, що 
натякають на зовнішність, місце роботи, рід занять, стать, вік, матеріальне 
становище вбивці); 

– усунення, ліквідація свідків. Приклад: А. Онопрієнко (1989-1996); 
– яскраво виражена маска нормальності. Один з найважливіших 

факторів, який дуже сильно знижує взагалі ймовірність підозр. Приклади: 
А. Сливко (1964-1985), С. Шипілов (1996-1999), А. Чикатило; 

– використання максимально різноманітної зброї (в тому числі і 
атипової) і нанесення ударів максимально різними способами. Це заплутує 
експертизу і не дозволяє визначити точно зріст, силу і вагу вбивці, 
зрозуміти, що всі ці епізоди здійснені однією і тією самою особою; 

– використання професійних навичок, зокрема: серійні вбивці серед 
медичних працівників, провину яких особливо важко довести, оскільки 
вони мають доступ до отрут, які важко розпізнати, а також мають 
анатомічні знання. Приклад: М. Петров (1999-2000). Серійні вбивці серед 
працівників правоохоронних органів, провину яких важко довести, 
оскільки вони, маючи спеціальні (криміналістичні) знання, здатні 
знищувати всі докази і мають доступ до матеріалів кримінальних 
проваджень. Приклад: С. Ткач (1980-2005); 

– вибір жертви з незахищених верств населення: проститутки, 
нелегальні мігранти, бездомні. Приклади: І. Кузиков (1992-1995), 
І. Супрунюк та В. Саєнко (червень-липень 2007). 

Науковий підхід до зазначених факторів, їх вивчення дозволили би не 
лише своєчасно припиняти «серію», а й здійснювати їх профілактику. 

З метою вирішення вказаних завдань пропонується: 

статус суддів» всі арбітри отримали статус суддів. Прийнята Верховною 
Радою України 28 червня 1996 року Конституція України створила 
правову базу, що забезпечила розвиток судово-правової системи в Україні. 
Законом України «Про арбітражний суд» від 20 лютого 1997 року слово 
«арбітр», «арбітражна колегія» замінено словами «суддя», «судова 
колегія», що ще більше підкреслило правову природу арбітражних судів 
як спеціалізованих судових органів. З моменту прийняття вищевказаного 
Закону арбітражні суди в Україні впевнено зайняли своє місце в системі 
органів правосуддя. 

Черговим значним кроком в реформуванні арбітражно-судової 
системи держави стало прийняття 21 червня 2001 року Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про арбітражний суд», яким, 
зокрема, слово «арбітражний» замінено словом «господарський», 
запроваджено триланкову систему судів, утворено апеляційну і касаційну 
інстанції для розгляду скарг на рішення місцевих судів, змінено обсяг 
прав учасників судового процесу. 

З набуттям чинності 1 червня 2002 року Закону України «Про 
судоустрій України», втратив силу Закон України «Про господарські 
суди», що умовно можна вважати завершенням першого етапу судової 
реформи.  

Наступний етап реформування системи господарських судів 
ознаменувався прийняттям 7 липня 2010 року Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів», яким визначено організацію здійснення 
правосуддя, систему судів загальної юрисдикції, статус суддів, порядок 
здійснення суддівського самоврядування тощо.  

Прийняття вищевказаного закону можна вважати вагомим кроком до 
утворення доступної та дієвої судової системи відповідно до Конституції 
України і міжнародних стандартів у галузі правосуддя. 

Правове регулювання судових експертиз регулюється, процесуальним 
законодавством та іншими актами законодавства. Питання призначення та 
проведення судових експертиз в господарському судочинстві регулюється 
низкою актів законодавства. Зокрема, господарським процесуальним 
кодексом України, Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 
08.10.98 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 
30.12.2004 № 144/5, далі – Інструкція), з урахуванням Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень, також затверджених згаданим наказом 
Міністерства юстиції України, Інструкцією про порядок і розміри 
відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 
органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, 
у провадженні яких перебувають справи про адміністративні 
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  – заснування єдиної інформаційної бази даних, де зберігалася б вся 
інформація щодо серійних вбивць. Алгоритм: при виявленні трупа з явними 
ознаками неочевидної насильницької смерті у слідчих є потреба дізнатися в 
колег з інших регіонів, а чи не було у них подібних випадків: саме так 
можна і виявити серійного вбивцю. Строго класифікувати і реєструвати всі 
такі злочини, щоб кожна слідча група не шукала окрему людину за окремий 
злочин. Якщо буде виявлена «серія», це 50% успіху всієї справи. Крім того, 
майже всі серійні вбивці починають вбивати після подій, що викликали у 
них фрустрацію, яку вони, як відомо, нездатні витримувати, оскільки 
більшість з них є психопатами, а низька можливість витримувати 
фрустрацію, в поєднанні з підвищеною агресивністю – одна з характерних 
рис психопатії. Якщо зіставити події життя підозрюваного та хронологію 
злочинів, слідчий отримає у своє розпорядження потужний інструмент 
оцінки достовірності своїх припущень; 

– ретельніша психіатрична комісія при прийомі на роботу в міліцію, 
медичні установи з метою запобігання проникнення серійних вбивць у цей 
професійний осередок; 

– посилення соціального контролю. Так, наприклад, українські 
соціопати мають значно більший діапазон для реалізації своєї девіантності 
ніж їх «побратими» в США та країнах Європи, де люди на собі сильніше 
відчувають різні форми соціального контролю. Українець може грубо 
поводитися за кермом авто, вільно розпивати алкогольні напої прямо на 
вулиці або в громадському транспорті, вдаватися до нецензурної лайки, 
ігнорувати різні заборони, буйно вести себе в побуті, і все це легко 
сходить йому з рук; 

– посилення цензури. ЗМІ, що роблять з серійних вбивць своєрідних 
поп-зірок, звичайно, несуть відповідальність за зростання подібних явищ; 

– створення спеціальної програми по боротьбі з серійними вбивствами 
і щодо їх попередження, розвиток мультидисциплінарних наукових 
досліджень, створення інституту кримінальної психіатрії стає 
невідкладним соціально, політично та економічно обґрунтованим 
завданням. Сьогодні метод розкриття злочинів за допомогою створення 
психологічного портрета (профілю) визнаний більшістю вчених-
криміналістів світу, а відділ біхевіорістикі ФБР – це понад 300 справ, які 
щорічно надходять до слідчих. Від 60 до 80 відсотків кримінальних справ, 
переданих на консультацію в цей відділ, розкриваються. У 67% випадках 
створений психологічний портрет збігається з реальним психотипом 
злочинця; 

– при появі серійного вбивці необхідно попереджати населення про 
загрозу, проінформувати про заходи безпеки. Але необхідно вжити 
заходів щодо запобігання паніки серед населення; 

– накопичення генетичної інформації в рамках вже існуючої 
автоматизованої дактилоскопічної інформаційної системи (АДІС) 

періоди, які пов’язані з певними етапами економічного розвитку країни. 
Перший період (1922-1931 рр.) пов’язаний із закінченням 

Громадянської війни і переходом до відновлення та подальшого розвитку 
народного господарства. У цей період для вирішення майнових спорів, що 
виникали між суб’єктами господарської діяльності, створено арбітражні 
комісії. 

Другий період (1931-1959 рр.) пов’язаний із зміцненням у народному 
господарстві систем госпрозрахунку, планової і договірної дисципліни. У 
ці часи на зміну арбітражним комісіям приходять державні та відомчі 
арбітражі. 

Третій період (1959-1991 рр.) характеризується вдосконаленням 
організації управління промисловістю. У цей період змінено завдання і 
функції Державного арбітражу (далі − Держарбітраж), що знайшло 
відображення в Постанові Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1959 року 
«Про покращення роботи Державного арбітражу». 

Еволюційний розвиток арбітражу та залучення експертних установ у 
вирішенні судових спорів пов’язаний з переходом на госпрозрахункові 
принципи господарювання та виникненням економічних відносин на 
підставі договорів. 

Застосування принципу узгодження в регулюванні господарських 
відносин призвело до збільшення кількості спорів між підприємствами та 
організаціями, а також до зміни характеру спірних правовідносин. 

На цьому тлі також посилювалась роль експертних установ та 
залучення фахівців (експертів) у галузях народного господарювання задля 
вирішення спорів між підприємствами та організаціями. Арбітражна 
система судочинства неабияк потребувала спеціальних знань для 
вирішення господарських спорів. 

З розвитком та ускладненням економічних правовідносин між 
підприємствами важко переоцінити саме роль судової експертизи яка 
застосовувалась при вирішенні господарських (арбітражних) спорів як 
доказова база для ухвалення судових рішень. 

Із проголошенням незалежності було започатковано новий етап 
розвитку арбітражних судів та сформовано єдину систему арбітражного 
судочинства вже сучасної України. 

4 червня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про 
арбітражний суд», яким надала арбітражним судам статусу органів 
судової влади, що здійснюють правосуддя в господарських відносинах як 
спеціалізованих судових установ. 

Відповідно до цього Закону в Україні розпочали діяльність 
арбітражний суд АР Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та 
Севастополя, що становили єдину систему арбітражних судів України, яку 
очолив Вищий арбітражний суд України. 

Після набрання чинності 10 лютого 1993 року Законом України «Про 
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  «Дактоексперт». Для цього в формалізований бланк АДІС «Дактоексперт» 
необхідно помістити, поряд з пальцьовими відбитками і розпізнавальними 
фотознімками, інформацію про генетичні ознаки особи. При розслідуванні 
серійних вбивств можливості АДІС «Дактоексперт» дозволять в 
найкоротші терміни провести порівняльний аналіз генетичної інформації з 
місця події з наявними в базі даними і отримати такі результати: 

– встановити єдине джерело походження біологічних слідів і об’єктів 
з місць вчинення нерозкритих вбивств; 

– провести ідентифікацію особи злочинця за біологічними слідами, 
виявленим в процесі огляду місця події; 

– встановити особи невпізнаних трупів жертв. 
Принцип пошуку повинен бути заснований на перехресному 

порівнянні ДНК-профілів між усіма складовими банку ДНК-даних. Таким 
чином, генетична експертиза слідів біологічного походження в процесі 
розслідування серійних вбивств є одним з найбільш ефективних джерел 
отримання доказової інформації по справі, результативність якої може 
бути підвищена завдяки використанню можливостей сучасних 
автоматичних інформаційних систем накопичення та аналізу отриманої в 
процесі розслідування інформації. 

 
 
Волошин О.Г. 
ЕКСПЕРТИЗА СЛІДІВ ОДЯГУ: УЧАСТЬ 
СПЕЦІАЛІСТА У ПІДГОТОВЦІ ОБ’ЄКТІВ 
Проведення експертизи за слідами одягу є відносно новим видом 

трасологічної експертизи. Багато питань її проведення в літературі 
висвітлені недостатньо. Тим часом дані аналізу слідчої та експертної 
практики показують необхідність визначення шляхів вирішення цих 
питань. 

До найбільш актуальних питань належать проблеми вибору і 
підготовки матеріалів на експертизу за слідами одягу. Об’єктивність 
експертного дослідження і достовірність висновків експерта багато в чому 
вирішуються кількісними і якісними показниками наданих предметів, 
слідів тощо. 

Збирання та підготовка матеріалів на експертизу являє собою систему 
процесуальних, тактичних і технічних дій. Ефективність виконання такої 
роботи залежить від участі у ній спеціаліста. Професійні знання 
дозволяють йому найкраще провести відбір об’єктів, застосувати 
оптимальні методи їх вивчення. 

На експертизу можуть бути надані об’єкти зі слідами одягу, 
безпосередньо предмети одягу, сліди, відкопійовані за допомогою липких 
стрічок і копіювальних паст, масштабні фотознімки слідів. 

Підготовка матеріалів на експертизу починається з виявлення слідів в 

Москвы, 2003. – 120 c. 
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В. Яременко, О. Сліпушко. – Т. 2. – К. : Аконіт, 2006. – 928 с. 
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7. Портнов А.В. Становлення і розвиток конституційного судочинства 
в Україні : теоретичні та практичні проблеми : автореф. дис. на здоб. наук. 
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Федчишин А.А. 
СТАНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ, 
СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ, ЯКІ НИМИ ПРОВОДЯТЬСЯ 
Судова система господарських судів України пройшла складний шлях 

становлення та утвердження. 
Початком становлення на території України системи господарських 

судів у сучасному розумінні можна вважати заснування в 1807 році у 
м. Одеса комерційного суду. Згодом комерційні суди створювались у 
Феодосії (1819 р.) та в Ізмаїлі (1832 р.) [1]. 

Пізніше, 21 листопада 1922 року, коли була прийнята Постанова Ради 
Народних Комісарів УСРР про затвердження Положення про порядок 
вирішення майнових спорів між державними установами та 
підприємствами було створено арбітражні суди, які започаткували 
систему арбітражного судочинства на території сучасної України [2]. 

Відповідно до цього Положення було створено арбітражні комісії: 
Вища арбітражна комісія при Українській Економічній Раді та арбітражні 
комісії на місцях – при губернських Економічних Радах. 

В історії їх розвитку за радянських часів, зазвичай, виділяють три 
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  процесі проведення слідчої (розшукової) дії. Тому вже з початку її 
здійснення поряд з виявленням, фіксацією, вилученням і упакуванням 
повинно бути забезпечене їх збереження. Вивчення практики показало, що 
до 27% об’єктів, що надаються на експертизу, втрачали інформацію про 
сліди внаслідок неприйняття або технічну недосконалість заходів щодо їх 
збереження. 

По-перше, спостерігається недостатня захищеність слідів і предметів-
слідоносіїв від механічних пошкоджень. Наприклад, сліди одягу на 
транспортному засобі іноді відображаються у вигляді пилових або 
грязьових відшарувань і нашарувань. Зіткнення зі сторонніми предметами 
призводить до їх повного знищення або вносить такі зміни, які 
позбавляють об’єкт криміналістичного значення. Сліди одягу на вологому 
ґрунті нерідко швидко сохнуть з появою на відображенні великої кількості 
тріщин. В результаті цього втрачаються індивідуальні ознаки в слідах. 

Подібні сліди слід фіксувати на поверхні об’єкта-слідоносія за 
допомогою лакообразивних препаратів. У таких випадках доцільно 
залишати «технологічні вікна» на малоінформативних ділянках для 
вивчення ґрунту, інтенсивності випаровування вологи та ін. Плівка, що 
утворюється на поверхні сліду не є перешкодою в експертному 
дослідженні. 

По-друге, часто зустрічаються помилки, пов’язані з вибором 
технічних засобів для фіксації слідів одягу методом копіювання на липкі 
стрічки. Використання як копіювального матеріалу медичного пластиру 
або зачищеною наждачним папером гуми може викликати викривлення 
малюнка тканини, відображуваного в слідах. Хороші результати дає 
застосування дактилоскопічних плівок, технічних липких плівок. 

Матеріалом для копіювання об’ємних слідів одягу є спеціальні 
полімерні пасти. Техніка такого копіювання вимагає від спеціаліста 
правильно підбору матеріалів, навичок в роботі з ними, правильного 
процесуального оформлення зліпків. При виявленні безлічі слідів одягу 
або великого за площею сліду доцільно копіювати найбільш цінні в 
інформаційному відношенні відображення або їх ділянки. Кожну ділянку і 
виготовлену копію потрібно пронумерувати. 

По-третє, спеціалісти нерідко недооцінюють якість упаковки слідів, 
які вилучаються. 

Кожен предмет має бути упакований окремо від інших. Причому до 
вибору пакувального матеріалу необхідно підходити вибірково. Виявлені 
на об’єкті мікрочастинки, волокна вилучаються і поміщають в окремі 
пробірки, закупорюють і опечатують. Для упаковки об’єктів зі слідами 
одягу не можна використовувати мішковину та інші види тканин з метою 
запобігання переходу частинок пакувального матеріалу на сліди або 
зразки і появи ускладнень в їх експертному дослідженні. Рекомендується 
застосовувати паралон, поліетилен, картон. 

Конституційні принципи судочинства – це основоположні імперативні 
правові вимоги до процедури та механізму його здійснення, покликані 
гарантувати дотримання прав і свобод людини та громадянина та 
винесення законних і справедливих судових рішень [2, с. 64]. 
Недотримання цих принципів тягне за собою несприятливі наслідки у 
вигляді скасування прийнятих у справі рішень. 

Конституційні принципи судочинства характеризуються такими 
основними рисами (ознаками): 1) мають нормативно-правовий характер; 
2) за своєю природою мають об’єктивно-суб’єктивний характер 
(об’єктивний аспект принципів полягає в їх закріпленні в Конституції 
України та опосередкуванні в різних нормах законодавства, завдяки чому 
вони є потужним фактором правової дійсності; суб’єктивний аспект 
виражається в тому, що вони певним чином відображені в суспільній та 
індивідуальній правосвідомості окремих громадян, представників 
законодавчих, судових органів, судовій практиці); 3) мвють суворо 
обов’язковий характер для всіх учасників судового процесу; 4) мають 
загальний характер, оскільки закріплюють основні напрями організації та 
діяльності судових органів; 5) діють у безперервному взаємозв’язку, 
взаємодоповнюють один одного та становлять єдину систему, що 
зумовлено єдністю мети й завдань судочинства. Лише реалізація всіх 
принципів у їх сукупності сприяє виконанню завдань судочинства. 
Порушення будь-якого одного принципу, як правило, призводить до 
порушення інших і тим самим до порушення законності під час 
провадження в справі. Тому недотримання хоча б одного з принципів 
правосуддя тягне за собою скасування рішень, прийнятих у справі; 6) є 
динамічною системою. Як законодавство, так і правозастосовча практика 
постійно вдосконалюються, ґрунтуючись на юридичній науці, яка на 
підставі правових теорій, концепцій і доктрин створює нові принципи, що 
формуються та закріплюються в тексті закону. Розвиток інституту 
конституційних засад судочинства повинен відбуватись у напрямі 
забезпечення впровадження всіх принципів судочинства в судовий процес. 

Отже, конституційні засади судочинства є основоположними 
критеріями цієї діяльності, їх неухильне дотримання в процесі здійснення 
правосуддя є гарантією захисту законних прав і свобод людини та 
громадянина незалежним і безстороннім судом [10, с. 44]. 
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  Металеві предмети-слідоносії небажано зберігати в поліетиленових 
пакетах через можливу появу корозії, що призводить, як правило, до 
знищення слідів. Упакування необхідно здійснювати так, щоб виключити 
руйнування предметів під час транспортування і їх зіткнення один з 
одним. 

При упаковці зліпків на дно коробки або ящика укладають шар 
м’якого матеріалу (вати, паралону, фланелі), на нього зліпок, потім 
накривають його подібним матеріалом. 

В окремих випадках поряд зі слідами одягу вилучаються і його 
предмети. Зрозуміло, робити маніпуляції з об’єктами, наприклад 
прикладати одяг до слідів для порівняння або давати в руки понятим, 
неприпустимо. 

Підготовка матеріалів на експертизу за слідами одягу вимагає 
особливої уваги до підбору зразків. Іноді виникає необхідність, крім 
предметів одягу, направляти для дослідження зразки. Як зразки 
виступають експериментальні або вільні відбитки ділянок одягу. 
Експериментальні зразки можуть бути як пофарбованими, так і 
безбарвними, об’ємними і поверхневими. Перед отриманням подібних 
зразків піддавати одяг механічним зусиллям, прасуванню, пранню або 
хімічному чищенню не рекомендується. При виготовленні зразків 
доцільно надягати предмети одягу на людину, створюючи умови, 
аналогічні тим, в яких були сформовані досліджувані сліди. Умови 
слідоутворення мають бути визначені заздалегідь. 

Для отримання якісних експериментальних зразків спеціалістові 
потрібно приділити особливу увагу підбору матеріалу слідосприймаючої 
поверхні. Як показує практика, найбільш якісні результати дає 
застосування пластичних матеріалів. 

У разі виготовлення безбарвних експериментальних відбитків тканини 
одягу рекомендується злегка змастити її досліджувану ділянку 
косметичним кремом або жиром або зробити відбиток на папері або склі. 
Пофарбовані експериментальні відбитки отримують таким самим шляхом, 
але замість косметичного крему використовують попередньо розкатану 
тонким шаром друкарську фарбу. Однак треба мати на увазі, що краще 
направляти па експертизу предмети одягу, а не зразки. 

Призначаючи експертизу за слідами одягу, слідчі в постанові нерідко 
упускають важливі для проведення експертизи обставини справи. В 
постанові про призначення експертизи повинні знайти відображення такі 
дані: 

– час, що минув між утворенням слідів і вилученням предметів одягу; 
– впливу, яким піддавалася одяг за цей період (прання, хімічна чистка, 

прасування, фарбування, ремонт тощо); 
– умови зберігання і експлуатації одягу після події. 
Складовою підготовки об’єктів на експертизу є визначення кола 

сутності загального поняття, та юридичний, виходячи з розуміння 
судочинства як правового явища, що передбачає врахування надбань 
загальної теорії права, окремих галузевих юридичних наук, які не 
суперечать концепції правосуддя. У загальнофілософському сприйнятті 
принцип формулюється як основа поведінки. З юридичної точки зору під 
принципом розуміється правова основа, в якій відтворені ідеї права, 
цінності, і тому вони мають вищу юридичну силу [7, с. 11]. 

Конституційна засада – основа чогось; вихідне, головне, базове 
положення; принцип [5, с. 95], який стосується конституції або 
ґрунтується на ній [4, с. 379; 8, с. 266]. Однак енциклопедична юридична 
література вкладає у це поняття дещо інший зміст, розуміючи під 
конституційними принципами закріплені в конституції загальні 
основоположні засади, відповідно до яких вона виступає як система 
правових норм і здійснює регулювання суспільних відносин. Отже, 
конституційними засадами (принципами) можуть вважатися ті, які 
безпосередньо закріплені в Конституції України. Таким чином, 
конституційні принципи регулюють суспільні відносини не 
безпосередньо, а через конкретні конституційно-правові норми і 
втілюються в цих нормах та у правозастосовчій діяльності органів влади 
[11, с. 211-212]. Необхідно зазначити, що в Конституції України містяться 
(поряд з окремо визначеними ч. 3 ст. 129) правові положення, які за 
своїми ознаками та регулятивним значенням також можна назвати 
засадами судочинства і які забезпечують права і свободи людини (ст. 55, 
ч. 2 ст. 59, ст. 124-131 та ін.) [6, с. 79]. Враховуючи те, що відповідно до 
ч. 2 ст. 8 Основного Закону України Конституція України має найвищу 
юридичну силу, засади судочинства, передбачені законами України, 
мають відповідати визначеним нею основним засадам з даного питання. 
Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 92 Основного Закону України судоустрій та 
судочинство визначаються виключно законами України, тому саме в них 
деталізуються основні непохідні засади судочинства, закріплені 
Конституцією України. 

Отже, на наш погляд, конституційні засади (принципи) судочинства – 
це основні, фундаментальні положення, які закріплені в Конституції 
України і конкретизовані в інших нормативно-правових актах та 
виражають природу, сутність та зміст правосуддя, розкривають його 
основні положення, характеризують найбільш важливі аспекти організації 
та діяльності судів під час здійснення правосуддя. 

Конституційні принципи правосуддя варто розглядати як керівні 
засади високого ступеня узагальнення політико-правових вимог, що 
виражають сутнісні властивості даного явища та походять від соціального 
носія державної влади – народу України. Конституційним принципам 
судової влади повинні відповідати як правове регулювання, так і практика 
діяльності судів. 
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  питань експерту. Спеціаліст може надати в цьому слідчому велику 
допомогу. 

Шляхом експертного дослідження слідів одягу можуть бути вирішені 
такі питання: 

– чи є сліди, вилучені з місця події, слідами одягу; 
– яким видом одягу (ділянкою) утворені сліди; 
– який вид матеріалу відобразився в слідах; 
– який розмір одягу, слід якої вилучено з місця події; 
– які конструктивні особливості одягу відобразилися в слідах; 
– який механізм утворення слідів одягу; 
– одним або декількома видами одягу утворені сліди; 
– чи є в слідах одягу ознаки, що вказують на наявність фурнітури; 
– які ознаки технології виготовлення, зношення або ремонту 

відобразилися в слідах одягу; 
– які фізичні дані людини відобразилися в слідах одягу; 
– які функціональні особливості людини відобразилися в слідах; 
– чи не залишені сліди конкретним екземпляром одягу? 
Вказаний вище перелік питань не розкриває всіх можливостей 

дослідження, але використання його практичними працівниками буде 
корисним при призначенні експертизи. 

 
 
Воронін С.А. 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЛЮДИНИ 
Злочин – це завжди подія минулого, і тому пізнати його можна тільки 

за допомогою вивчення слідів, відбитків і відображень, які залишають 
будь-які події на різних об’єктах матеріального світу або у свідомості 
людей [1, с. 49]. 

У широкому значенні джерела інформації про особу злочинця – це 
сліди, що виникають у результаті його діяльності. Вони містять у собі 
сліди: а) що виниклі у зв’язку з діями злочинця під час підготовки, 
вчинення й приховання злочину; б) що виниклі поза зв’язком з подіями 
злочину; в) спеціальні комплекси в системі правоохоронних органів, що 
містять інформацію про певну категорію осіб [2, с. 26]. 

Сліди, що виникли в результаті дій з підготовки, вчинення й 
приховання злочину – найбільш численна частина слідів. Вони 
поділяються на ідеальні, що виникли у свідомості людей, і матеріальні, що 
відобразилися на матеріальних об’єктах. Ідеальні сліди вивчаються як у 
криміналістиці, так і інших науках: загальній й судовій психології, 
фізіології тощо. Матеріальні сліди вивчаються, в основному, 
криміналістикою. Це найбільш численна група слідів, що включає 
матеріальні утворення (відображення, предмети, речовини) або 

Федоренко В.В. 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ 
КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД 
СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 
Здійснення правосуддя відрізняється від інших сфер суспільного 

життя специфічним об’єктом державного впливу, в який входить 
внутрішньо цілісна система суспільних відносин, які становлять 
підвищену цінність для держави та суспільства, що обумовлено, з одного 
боку, особливими цілями, які стоять перед судовою діяльністю щодо 
захисту та реалізації законних прав людини та громадянина, з іншого – 
унікальністю методу цієї діяльності, втіленого в особливій процесуальній 
формі, що виступає найбільш складною, розгалуженою, детально 
врегульованою з усіх юрисдикційних процедур [9, с. 12-13]. Таке значення 
правосуддя виокремлює його як найважливіший об’єкт конституційного 
регулювання та одночасно розкриває зміст встановлених Конституцією 
України засад здійснення правосуддя. 

Важливе значення має розкриття та обґрунтування багатоаспектного 
характеру категорії конституційних засад судочинства, яка поєднує 
узагальнену модель відносин у даній сфері, відображену в спеціальних 
правових засобах, зокрема, системі законів. Поняття конституційних засад 
доцільно розглядати в єдності його змістовних і формально-юридичних 
аспектів, перший з яких відображає модель необхідного стану системи 
суспільних відносин, яку потрібно втілити в процесі соціального 
управління особливою сферою – правосуддям, а другий – факт 
закріплення та охорони реальних відносин у даній сфері за допомогою 
адекватних правових засобів. У результаті виникає нова якість даних 
відносин, а саме їх впорядкованість і урегульованість на конституційно-
правовому рівні, внутрішня організованість управління ними за 
допомогою специфічних засобів правового (передусім, конституційного) 
впливу [9, с. 13]. 

Доктринальною основою судочинства в Україні стали конституційні 
принципи, закріплені в законодавстві у вигляді правових засад організації 
та функціонування органів судової влади, які відображають 
демократичний характер правосуддя як форми державної діяльності. 

Переважна більшість закріплених Конституцією України принципів 
здійснення правосуддя є також загальновизнаними на конституційному 
рівні і в багатьох державах світу (Азербайджані, Грузії, Іспанії, Італії, 
Македонії, Німеччині, Португалії, Російській Федерації, Угорщині, 
Франції, Японії тощо [1; 3]), виступають основними засадами, якими 
керуються в своїй діяльності міжнародні судові установи. 

З метою з’ясування сутності терміна «принцип» та формулювання 
його змісту стосовно судочинства варто проаналізувати два аспекти цієї 
проблеми: філософський, на підставі якого визначено підходи щодо 
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  матеріальні явища, пов’язані з подією злочину (об’єкти віднесені 
злочинцем з місця крадіжки). Вони класифікуються залежно від: 
а) виділених властивостей особи злочинця; б) видів взаємодії при 
слідоутворенні; г) зв’язку слідів з особою злочинця. 

Джерелами інформації про зовнішній вигляд людини є описи 
невідомого суб’єкта під час вчиненого ним злочину, отримані від свідків-
очевидців; протоколи допитів осіб, які знали людину, що встановлюється; 
фотоальбоми, фото- та відеотеки, що акумулюють зображення осіб, 
схильних до вчинення злочинів; суб’єктивні портрети, що складаються зі 
слів осіб, які бачили або знали розшукуваного; документи 
криміналістичної реєстрації, архівні кримінальні та особові справи 
заарештованих і засуджених, які містять дані про ознаки зовнішності; 
розпізнавальні фотографії. Деяку інформацію про зовнішній вигляд можна 
отримати з рентгено-флюорограмм і, стоматологічних карт, лікувальної 
документації, що містить, наприклад, відомості про перенесені хірургічні 
операції [3, с. 181]. 

До джерел інформації про ознаки зовнішності, що доволі повно 
відображають її,  відносяться фотознімки та відеозаписи. Фотознімки, 
перш за все, виготовлені за правилами впізнавальної фотозйомки, 
традиційно використовуються у облікових системах: фотоальбоми, 
фототеки. Аматорські і художні фотознімки нерідко викривляють істотні 
ознаки, важливі для відтворення зовнішнього вигляду, особливо якщо 
вони виконані з технічними помилками (наприклад, при недостатньому 
освітленні) або відретушовані. Тому бажано мати кілька фотознімків, що 
дозволять скласти адекватне уявлення про ознаки зовнішності 
сфотографованого суб’єкта. 

Відеокадри найбільш придатні для вивчення динамічних ознак 
зовнішності, які не відображаються на фотознімках. У той же час за 
відеозаписами не завжди вдається повно виявити ознаки елементів 
обличчя, особливо індивідуальні, якщо зображення дрібномасштабні або 
недостатньо різкі. 

Джерелами інформації про зовнішній вигляд людини є, крім того, маски 
та зліпки із загиблих людей, які використовуються для встановлення їх 
особи, а також графічні і пластичні реконструкції обличчя за черепом, що 
виконуються на основі методики, розробленої М.М. Герасимовим і його 
учнями. Методика полягає в наявності статистично встановлених 
закономірних залежностей між будовою кісток людського черепу, 
товщиною і формою покривних тканин голови й обличчя. Однак 
реконструкція не створює точного портрета покійного, в ній не відображені 
багато ознак зовнішності, що використовуються як ідентифікаційні 
(наприклад, будову вушних раковин, конфігурація кайми губ, форма 
кінчика носа, контури брів, волосистої частини голови та ін), тому 
реконструкція є відображенням суб’єктивним, хоч її основою служить 

аморфними глибками, такі ж частково виявляються і на вільних від тексту 
ділянках документа; 

– краї штрихів нерівні з ореолами з аморфних часток; 
– внутрішня частина штриха нерідко забарвлена слабкіше; 
– речовина штрихів легко видаляється при контакті з іншими 

поверхнями, наприклад, при тиску легко переходить на лежачий зверху 
аркуш паперу; 

– дефекти в знаках, наприклад: наявність незабарвлених фрагментів 
невизначеної форми в однойменних знаках; 

– переважне відхилення знаків від вертикалі; 
– у фрагментах, виконаних в режимі виділеного друкування, ширина 

літер така сама, як в іншому тексті. 
При оцінці ознак необхідно враховувати, що вони характерні для 

принтерів ПК і для електронних пишучих машин з монолітним 
літероносієм (сферичний, дисковий) [3, с. 38]. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що ефективність оперативної та 
слідчої роботи залежить від якості знань в сфері копіювання документів. 

Експерти знають пристрій апаратів, механізм виготовлення 
документів і утворення ознак на них. Тому важливою є взаємодія слідчого 
та експерта при відборі зразків. Необхідність участі спеціаліста-
криміналіста при проведенні цієї слідчої дії пояснюється ще й тим, що 
документ, виготовлений на електрофотографічному апараті, несе на собі 
інформацію, оцінити яку можуть лише фахівці, які досконало знають 
характеристики цих складних технічних засобів документування. 

Неоціненну допомогу тут може надати застосування ЕОМ з набором 
спеціально створених програм. Тому, на наш погляд, існує очевидна 
необхідність розробки каталогу, який містив би характеристику пристроїв, 
що слугують для розмноження документів, а також визначав би 
можливості ідентифікації слідів, пов’язаних із цим обладнанням. 
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  такий об’єктивний носій інформації про ознаки зовнішності, як череп. 
Найчастіше зустрічається опис ознак зовнішності, які застосовуються 

в процесі розкриття і розслідування злочинів. Опис побудовано на 
уявному образі людини, яку спостерігав очевидець. Образ цей згодом 
втрачає свою повноту, іноді викривляється під впливом умов його 
сприйняття та збереження. Такі описи часто є в протоколах допитів, 
причому у формулюваннях допитуваного, а не в термінах словесного 
портрета, які не завжди зрозумілі очевидцеві. Тому при допитах, 
уточнюючи свідчення, корисно використовувати наочні посібники, що 
являють собою комплекти фотознімків людей із різною зовнішністю, а 
також схеми, що ілюструють частини, деталі одягу, взуття. Впорядковані 
описи, зазвичай, містяться в реєстраційно-облікових документах і даються 
в термінології словесного портрета [4, с. 23]. 

Наочне уявлення про ознаки зовнішності, що містяться в уявному 
образі, дозволяє сформувати так званий суб’єктивний портрет, під яким 
розуміється зображення обличчя, в достатній мірі відповідне уявленням 
очевидця про зовнішність невідомого за допомогою спеціальних методик і 
необхідних технічних засобів. У сучасній криміналістичній практиці 
частіше за інших використовуються мальовані, мальовано-композиційні і 
фотокомпозиційні суб’єктивні портрети. 

Розвиток електронно-обчислювальної техніки, впровадження в 
криміналістичну практику персональних комп’ютерів дозволило 
автоматизувати пошук зображень у комплектах і монтаж портретів. 
Розроблено спеціальні комп’ютерні системи, які широко застосовуються 
для виготовлення суб’єктивних портретів. 
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проникає в її товщу; 
– на лицьовому боці аркуша паперу є сліди тиску – поглиблений 

рельєф штрихів знаків, на зворотному боці аркуша рельєфні опуклі 
штрихи виражені слабко; 

– краї штрихів чіткі, рівні, без ореолів; 
– неповне продрукування на зовнішній частині верхніх штрихів всіх 

літер, найбільш добре помітне верхнє відсічення літер; 
– дефекти знаків у вигляді незабарвлених фрагментів, наприклад, 

точок в штрихах однойменних літер; 
– відсутність ділянок фарбувального шару в знаках; 
– переважне відхилення знаків від вертикалі вліво. Ознака пов’язана з 

тимчасовим фактором, що проявляється з часом, тому в текстах, 
виконаних за допомогою нових літероносіїв, його може і не бути; 

– крок по рядку 10,12, 15 зн./дюйм; 
– у фрагментах, виконаних в режимі виділеного друкування ширина 

літер така сама, як у іншому тексті; ширина вертикальних штрихів – 
більше, ніж в іншому тексті. 

При оцінці ознак (крім четвертої ознаки) необхідно враховувати, що 
зазначені ознаки характерні і для електронних пишучих машин з 
дисковим літероносієм. 

Четверта ознака характерна для принтерів ПК і електронних пишучих 
машин з дисковим літероносієм. 

Інші ознаки зустрічаються і в текстах, видрукуваних на безважільних 
пишучих машинах зі сферичним літероносієм, тому при виявленні в 
текстах сукупності ознак 1-3, 5-8 висновок повинен бути тільки про 
монолітний літероносій, але не про його вид (сферичний, дисковий). 

У текстах, виконаних на принтерах з монолітним літероносієм через 
фарбувальну стрічку, відображаються такі ознаки [2, с. 16]: 

– фарбувальний матеріал розподілено в штрихах нерівномірно, 
нерідко відображається структура поверхні тканини у вигляді точок або 
груп паралельних рисок; 

– краї штрихів відносно рівні, без ореолів, чіткі, пофарбовані 
сильніше, ніж внутрішня частина штриха (якщо текст виконаний на 
мелованному папері); 

– у знаках наявний слабкий слід тиску – поглиблений рельєф на 
лицьовому боці аркуша, на зворотному боці рельєф виражений слабо; 

– переважне відхилення знаків від вертикалі вліво; 
– крок по рядку 10, 12, 15 зн./дюйм. 
Четверта ознака проявляється з часом, тому в текстах, виконаних з 

використанням нових літероносіїв, її може не бути. 
У текстах, виконаних на принтерах ПК з дисковим літероносієм через 

копіювальний папір, відображаються такі ознаки [2, с. 18]: 
– фарбувальний матеріал в штрихах розташований нерівномірно, 
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  Гамера В.А. 
ПРАВОВІ ОСНОВИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
Під правовим забезпеченням як елементом техніко-криміналістичного 

забезпечення досудового провадження варто розуміти правове 
регулювання найважливіших питань застосування криміналістичної 
техніки в слідчій діяльності. Тут можна виділити чотири групи питань: 
про суб’єкти застосування техніко-криміналістичних засобів, 
допустимості використання в кримінальному процесі окремих видів 
техніки, порядку застосування техніко-криміналістичних засобів, 
процесуальне оформлення факту використання техніки. Без правового 
врегулювання цих питань неможлива жодна інша робота з техніко-
криміналістичного забезпечення досудового провадження. Тому правове 
забезпечення займає чільне місце щодо інших елементів техніко-
криміналістичного забезпечення. Розглянемо ці питання. 

1. Питання про суб’єкти застосування законодавцем вирішується 
доволі повно. Так, кримінальний процесуальний закон надає право 
слідчому залучати спеціалістів при проведенні обшуку (ст. 234КПК), 
огляду (ст. 237 КПК), огляду трупа (ст. 238, 239 КПК), отриманні зразків 
для порівняльного дослідження (ст. 245 КПК). Отже, спеціаліст-
криміналіст є одним із суб’єктів застосування техніко-криміналістичних 
засобів. 

Те саме можна сказати і про експерта-криміналіста. Проведення 
криміналістичних експертиз неможливе без використання техніко-
криміналістичних засобів, тому експерт-криміналіст є суб’єктом їх 
застосування. 

2. Кримінальний процесуальний закон вирішує також питання про 
допустимість використання в досудовому провадженні конкретних видів 
техніки. У низці норм міститься пряма вказівка, яка техніка при 
проведенні слідчої дії може застосовуватися. 

Однак низка техніко-криміналістичних засобів, що широко 
використовується у досудовому провадженні, у законі не згадується. Це 
пошукові прилади, відеомагнітофони, джерела ультрафіолетового й 
інфрачервоного випромінювання і багато іншого. 

А.А. Леві дотримується такої ж думки, заявляючи, що «дати 
вичерпний перелік науково-технічних засобів, використання яких у 
кримінальному судочинстві було б правомірно, через їх численність, 
постійне доповнення і зміни, звичайно, неможливо». 

3. Кримінальний процесуальний закон визначає принципи 
застосування техніко-криміналістичних засобів. 

– незалежність слідчого в прийнятті рішення про застосування 
техніко-криміналістичних засобів; 

– допустимість застосування техніко-криміналістичних засобів, як 

відзначити, що впровадження обчислювальної техніки істотно 
позначилося на виготовленні форм традиційних документів. Тим не менш, 
необхідність подання інформації у звичній текстовій паперовій формі, 
орієнтованій на людину, не зникла, і тому одним із способів виведення 
інформації з ЕОМ є друк. 

Наприкінці 70-х, початку 80-х років документи, виготовлені за 
допомогою ЕОМ на паперовому носії , як і документи на технічних 
носіях, були визнані новим типом документів, а надання їм юридичної 
сили відомчими правовими актами сприяло широкому впровадженню 
таких документів в економічний обіг і визнанню їх доказової сили при 
розгляді арбітражних спорів та судовому розгляді кримінальних 
проваджень [1, с. 16]. 

Висока роздільна здатність принтерів дозволяє використовувати їх для 
друку різноманітної текстової та графічної інформації, аж до виготовлення 
поліграфічних макетів і форм. 

Віддаючи належне працям видатних вчених-криміналістів 
Е.Ф. Буринського, А.А. Гусева, І.М. Каплунова, Д.Я. Мирського, 
С.Д. Павленко, С.М. Соколова, М.Н. Сосенушкіної, М.В. Терзієва, 
М.П. Яблокова, І.М. Якімова і багатьох інших, які зробили значний внесок 
у розробку теорії криміналістичного дослідження документів, треба 
зазначити, що, враховуючи появу і розповсюдження нових технічних 
засобів і технологій, практичні органи відчувають нестачу в теоретичній 
підтримці. 

Створювані сьогодні документи характеризуються великою 
різноманітністю за змістом, формою, технікою і способом відтворення 
текстів, що є закономірним результатом розвитку технічних засобів їх 
виготовлення і копіювання. Ця обставина зумовила необхідність типізації, 
уніфікації і в кінцевому рахунку стандартизації документів. 

Різноманіття способів, що використовуються в репрографії для 
створення копій, накладає певний відбиток на роботу криміналістів. У 
зв’язку з цим, встановлення конкретного способу, за допомогою якого 
була виконана копія, набуває, на наш погляд, важливе значення. 

Принтери зі сферичним літероносієм у вигляді сферичної друкуючої 
голівки застосовуються в периферії ПК доволі рідко (як і електронні 
друкарські машинки зі сферичним літероносієм). Методики дослідження 
текстів, виконаних на таких знакодрукуючих пристроях – безважільних 
пишучих машинах з монолітним сферичним літероносієм достатньо 
розроблені та описані в спеціальній криміналістичній літературі. Вони 
застосовуються і для дослідження текстів, виконаних на принтерах ПК з 
монолітним сферичним літероносієм. 

У текстах, виконаних на принтерах з дисковим літероносієм через 
вугільну стрічку, відображаються такі ознаки [2, с. 14]: 

– фарбувальний матеріал розташований на поверхні паперу, не 
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  самим слідчим, так і за його дорученням спеціалістом; 
– що стосується права слідчого на залучення спеціаліста для 

застосування техніко-криміналістичних засобів, то воно закріплено в ст. 
71 КПК. 

Нарешті, слідчі добре розуміють, що найсучасніша і найбільш 
ефективна техніка (пошукова, відеозаписуюча й ін.) знаходиться у 
спеціалістів-криміналістів. 

Не випадково, тому зараз кожне місце події х найбільш небезпечних 
злочинів оглядається за участю спеціаліста-криміналіста, при цьому 
ефективність оглядів зростає в кілька разів. 

 
 
Ганжа М.С. 
СПОСОБИ ЗМІНИ МАРКУВАЛЬНИХ 
ПОЗНАЧЕНЬ НА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ 
У цей час у зв’язку з істотним наповненням автопарку транспортними 

засобами як вітчизняного так і закордонного виробництва, відбувається 
неухильне збільшення злочинів, пов’язаних з незаконним їх заволодінням. 
Для приховування факту незаконного заволодіння транспортними 
засобами злочинці використовують різноманітні способи зміни 
маркувальних позначень, найпоширенішими з яких є такі: 

Демонтаж з подальшою заміною маркувальної панелі (деталі). 
Промаркована панель, яка встановлюється замість демонтованої, може 
бути або оригінальною панеллю з іншого автомобіля (як правило, даний 
автомобіль серйозно пошкоджений у ДТП і не підлягає відновленню або 
автомобіль має істотні термічні пошкодження внаслідок пожежі), або 
використовується знеособлена кузовна панель автомобіля, первинно 
виготовлена як запасна частина, з нанесенням на ній необхідного 
вторинного ідентифікаційного маркування. І третій варіант – 
використання повністю саморобної маркованої панелі. 

Демонтаж (вирізання) частини маркованої панелі зі знаками 
первинного ідентифікаційного маркування з подальшою установкою в 
отриманому прорізі, як правило, шляхом наварювання (також 
використовується кріплення за допомогою клею, шпаклівки, холодного 
зварювання) металевої пластини відповідної форми й розмірів зі знаками 
вторинного ідентифікаційного маркування. Для зміни ідентифікаційного 
маркування автомобіля зазначеним способом використовуються або 
металева пластина із саморобно нанесеним маркуванням, або фрагмент 
оригінальної маркованої панелі іншого автомобіля. Даний спосіб 
застосовується як для повної, так і для часткової зміни заводського 
ідентифікаційного маркування (наприклад, вирізання фрагмента 
маркованої панелі з останніми трьома знаками первинного 
ідентифікаційного маркування з подальшою установкою в отриманому 

письмово-рухових функцій, незвичайний психофізіологічний чи 
емоційний стан, алкогольне сп’яніння, фармакологічні засоби й ін., що 
посилюють збуджувальні процеси. 

2.2. Штучні – скорописне викривлення почерку. 
а) зовнішні: виконання підписів із застосуванням технічних засобів, 

виконання власного підпису в умовах, що відрізняються від звичних умов 
(механізму) письма – з метою подальшої відмови від нього. 

б) внутрішні: 
– об’єктивні: виконання підпису з імітацією певного підпису іншої 

особи, яка не має ознак порушення координації рухів; 
– суб’єктивні: виконання підпису з імітацією певного підпису іншої 

особи, яка має виражені ознаки порушення координації рухів; виконання 
власного підпису з навмисним уповільненням темпу з метою подальшої 
відмови від нього. 

Природні збиваючі фактори (як зовнішні, так і внутрішні) за 
тривалістю впливу можуть бути як відносно постійними, так і 
тимчасовими. Штучні ж мають виключно тимчасовий характер, оскільки 
спрямовані на навмисну зміну тим, хто пише, свого почерку, і тому діють 
лише у певний відрізок часу. 

А.А. Куприяновою виділені симптомокомплекси ознак, які характерні 
для різних груп «збиваючих» факторів. При вирішенні діагностичних 
завдань у експертній практиці доводиться досліджувати рукописи, які 
виконані пишучим приладом зі зміною свого почерку (з природних або 
штучних причин). 

Рукописи та підписи, які виконані в незвичних умовах або ж у 
незвичному стані виконавця є одним із найскладніших об’єктів 
почеркознавчого дослідження. 

 
 
Усатюк О.І. 
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, 
ВИКОНАНИХ НА ПРИНТЕРІ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
КОМП’ЮТЕРА З МОНОЛІТНИМ ЛІТЕРОНОСІЄМ 
Зміна соціально-політичної та економічної ситуацій в країні за останні 

роки викликала різке збільшення кількості злочинів, пов’язаних з 
виготовленням та використанням підроблених (фальшивих) документів. 
Цей вид злочинів має глибоке коріння. 

Функції документів в широкому значенні сформувалися історично. 
Розвиток їх тісно пов’язаний із виникненням письма і застосуванням його 
з метою задоволення потреб спілкування між людьми та посвідчення 
фактів, а також з правом як регулятором суспільних відносин. 

Накопичення даних на машинних носіях послужило причиною появи 
нових видів документів: магнітних дисків, дискет, лазерних носіїв. Варто 
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  прорізі за допомогою холодного зварювання металевої пластини з трьома 
останніми знаками вторинного ідентифікаційного маркування). 

Установка, як правило, шляхом наклеювання (використовується клей, 
шпаклівка, холодне зварювання) поверх знаків первинного 
ідентифікаційного номера або на їх місці (у випадку, коли початково 
проводиться знищення знаків заводського ідентифікаційного маркування) 
пластини («накладки») зі знаками вторинного ідентифікаційного 
маркування. 

Найчастіше накладна пластина виготовляється саморобним способом 
з тонкого листа металу. Рідше як «накладки» використовують фрагмент 
оригінальної маркувальної панелі, ще рідше зустрічаються «накладки» з 
полімерного матеріалу. Крім того, часто як «накладка» використовується 
шар шпаклівки, який наносять на марковану панель поверх знаків 
первинного ідентифікаційного маркування, а потім на ньому виконують 
необхідне вторинне ідентифікаційне маркування. Зазначений спосіб зміни 
ідентифікаційного маркування найчастіше використовується з метою 
незаконного перетинання кордону й відхилення від сплати митних 
платежів. 

Зміна первинного (заводського) змісту безпосередньо знаків 
ідентифікаційного маркування («перебивання»). У практиці зустрічається 
безліч способів зміни первинного змісту знаків маркування шляхом 
«перебивання» [1, с. 186-190]. 

Особливої уваги заслуговують таки з них: 
– добивання до знаків первинного маркування відсутніх елементів для 

одержання необхідних знаків вторинного маркування (наприклад, 
добивання до знака «3» двох дугоподібних елементів для одержання знака 
«8», а до знака «1» кутастого елемента для одержання знака «4»); 

– знищення знаків первинного маркування шляхом забивання 
(зачеканювання) з подальшим нанесенням на їх місці знаків вторинного 
маркування; 

– знищення знаків первинного маркування шляхом видалення з 
лицьової поверхні маркованої панелі інформативного шару металу з 
подальшим нанесенням на їх місці знаків вторинного маркування. 
Зустрічаються випадки, коли перед видаленням інформативного шару 
металу проводиться забивання знаків маркування, зміст яких необхідно 
змінити; 

– знищення знаків первинного маркування шляхом впливу на них 
електрода (дроту) газо-електрозварювального обладнання з подальшим 
нанесенням необхідних знаків вторинного маркування; 

– заповнення (заплавлення) рельєфу знаків, що підлягають зміні, 
пластичним матеріалом (шпаклівкою, оловом, латунню тощо) з 
подальшим нанесенням поверх них знаків вторинного маркування [2, 
с. 60-61]. 

Урбановська А.М. 
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС 
ПИСЬМА «ЗБИВАЮЧИХ» ФАКТОРІВ 
Інформаційне поле почерку широке. З одного боку, він є носієм 

ідентифікаційної інформації про виконавця, яке використовується 
почеркознавцями для вирішення ідентифікаційних завдань з метою 
встановлення почеркового об’єкта. З іншого – в ньому також 
відображаються психофізіологічні властивості особи того, хто писав і 
умови процесу письма. Отже, почерк містить своєрідну закодовану 
інформацію про особу, про обставини і умови виконання рукопису. 

Властивість почерку реагувати на різні психофізіологічні фактори 
проявляється тоді, коли зміни умов письма настільки значні, що успішне 
пристосування до них механізму письма у процесі руху стає неможливим. 
В результаті відбувається порушення звичного автоматизованого процесу 
письма з’являються зміни у почерку, які не можна рахувати варіаційними. 
В таких випадках, коли пристосувальні ресурси варіаційності вичерпані, 
система поступається силі «збиваючих факторів», втрачаючи ті чи інші 
свої властивості. В результаті ці властивості вже будуть виступати у новій 
якості, яку не варто розглядати як нову властивість системи. 

Обставини, що викликають порушення звичного процесу письма, в 
почеркознавстві називають збиваючими факторами. Вплив цих факторів 
на почерковий об’єкт виявляється в ознаках незвичного його виконання, 
які мають певну схожість. У теорії і практиці судово-почеркознавчої 
експертизи «збиваючі фактори» поділяють на: «природні», до них 
відносяться причини, не пов’язані з бажанням виконавця змінити почерк і 
частіше за все створювані зовнішньою обстановкою письма, і «штучні», 
тобто ті, що полягають в прагненні виконавця свідомо змінити почерк. 

Змінені властивості письмово-рухової системи і є діагностичними 
ознаками, за якими можна судити про роботу письмової системи у 
незвичних або ускладнених умовах. 

А.А. Купріянова запропонувала таку класифікацію збиваючих 
факторів: 

1. Відносно постійні (хронічні): нервові, психічні захворювання, 
травми мозку, вікові зміни і т.ін. 

2. Тимчасові (епізодичні): 
2.1. Природні: 
а) зовнішні (контактні): незвичний матеріал письма, незвичний 

прилад, незвичне тримання пишучого приладу, ліворучне письмо, письмо 
кулаком, незвична поза, що викликає стомлення пишучої руки, погодні 
фактори, холодні навантаження, фізичне (м’язове) стомлення і т.п.; 

б) зовнішні (дистанційні): відсутність або обмеження зорового 
контролю; 

в) внутрішні: вікові зміни організму, хвороби, пов’язані з порушенням 
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  У цей час на озброєнні експертів, що проводять дослідження 
маркувальних позначень транспортних засобів, є певна кількість 
технічних засобів і методів дослідження, докладно описаних у літературі. 
Серед них можна виділити такі: методи, що ґрунтуються на застосуванні 
оптичних приладів; магнітооптичний метод; магнітопорошковий метод; 
віхротокова й рентгенівська дефектоскопія; вимірювання товщини 
немагнітних матеріалів магнітними товщиномірами; електрохімічне й 
хімічне травлення. Застосування того чи іншого методу (особливо такого, 
що руйнує первинний стан об’єкта) повинно бути виправдане 
конкретними цілями й поставленими завданнями проведеного 
дослідження. 
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Гетман Г.О. 
ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА ПІДРОБКИ 
ПАПЕРОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ 
Останнім часом в Україні збільшилися випадки вилучення у громадян 

підробленої іноземної валюти. На нашу думку, цей факт пов’язаний в 
першу чергу із технічним прогресом, який надає можливості виготовляти 
все більш якісні підробки. 

З огляду на це перед правоохоронними органами постає нагальна 
потреба в розробці концептуально нових підходів до вирішення цієї 
проблеми. Одним із таких заходів може стати експертна профілактика 
підробки паперової іноземної валюти. 

До вивчення такого роду проблем зверталися багато вчених-
криміналістів, серед яких: А.Р. Шляхов, Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін та 
інші, праці яких і стали підґрунтям нашого дослідження. 

Отже, одним із сталих засобів профілактики є ведення 
криміналістичних обліків. Важливою умовою ведення криміналістичних 
обліків є систематизація інформації, яку одержують при дослідженні 
підроблених банкнот. Це дає змогу вести облік об’єму підроблених 
банкнот, що вилучаються з обігу; встановлювати їх загальне джерело 
походження, приблизний регіон виготовлення, місця збуту; об’єднувати 
кримінальні провадження тощо. До вирішальних факторів в організації 
розслідування фальшування грошей належить і централізація обліків та 
досліджень банкнот, що передусім дало б змогу одержувати найбільш 

Разом з тим ст. 4 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, 
що правильність висновку судового експерта забезпечується можливістю 
призначення повторної експертизи, яка доручається іншому експерту, 
експертам. 

Крім того, нормами КПК передбачена можливість призначення 
експертизи не тільки одному експерту, а й експертам, тобто де-факто мова 
йде про призначення експертизи двом чи більше експертам, що за своїм 
змістом має комісійний характер. При цьому законом не врегульовано 
статусу кожного експерта та межі його окремих повноважень, порядку 
організації проведення таких експертиз та випадки складання ними одного 
чи окремих висновків. Це також стосується і випадків, коли для вирішення 
завдання необхідне залучення експертів з різних галузей знань, тобто 
проведення комплексної експертизи. Однак в КПК є лише одна норма 
щодо можливості проведення комплексної психолого-психіатричної 
експертизи (ч. 1 ст. 486 КПК). 

Разом з цим експертиза може доручатись не тільки одному експерту, 
експертам, а й експертній установі, проте не визначено порядок 
організації проведення експертизи саме в експертній установі – 
безпосередньо експертом, який працює в установі чи є її керівником. У 
разі останнього – межі повноважень керівника установи під час організації 
проведення експертиз (призначення експерта або експертів, попередження 
про кримінальну відповідальність, встановлення строків, заявлення 
клопотань тощо). 

Разом з тим в КПК не визначено форми реалізації стороною захисту 
права самостійного залучення експерта. Зокрема, не зрозуміло, який 
документ у такому випадку буде підставою для проведення експертизи – 
доручення, заява, адвокатський запит чи інший документ, який повинен 
містити інформацію про особу, яка залучається як експерт, питання, що 
ставляться експерту, перелік матеріалів (зразків, документів), що 
надаються для дослідження, попередження про кримінальну 
відповідальність експерта тощо. 

Незважаючи на окремі прогалини та неточності понятійного апарату 
КПК, на нашу думку, його прогресивні новели дають змогу значно 
розширити можливість застосування спеціальних знань учасниками 
кримінального провадження для забезпечення повноти доказів з метою 
встановлення достовірних даних та захисту особи, суспільства та держави 
від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних 
інтересів учасників кримінального провадження. 
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  достовірну інформацію про особу фальшивомонетника. 
Одним з етапів створення сучасних криміналістичних обліків є їх 

автоматизація, тобто розробка автоматизованої інформаційно-пошукової 
системи (АІПС) з можливістю використання її в комп’ютерній мережі. Це 
підвищить швидкість і якість перевірок при значному скороченні часу на 
вирішення завдань, що виходять з експертної діяльності, дасть змогу 
більш ефективно використовувати центральну картотеку підроблених 
грошових знаків в боротьбі з фальшуванням грошей. 

Крім картотек вилучення підроблених банкнот іноземних держав 
повинні вестись такі обліки: облік підроблених грошових знаків, 
зареєстрованих на території суміжних держав; облік індикативів підробок, 
зареєстрованих Інтерполом; картотека обліку осіб, в яких вилучені 
підроблені грошові знаки, за прізвищами. Нагальним питанням було і 
залишається формування колекції зразків справжніх національних 
грошових знаків та грошових знаків іноземних держав, зразків 
підроблених банкнот, зразків паперу справжніх банкнот, зразків паперу, 
який випускається за кордоном та в Україні, досьє на сучасні технології 
виготовлення і способи захисту грошових знаків. Створення зазначених 
картотек та колекцій, їх глибоке вивчення та аналіз допомогли б не тільки 
в найкоротші строки забезпечувати необхідною інформацією зацікавлені 
служби, але й готувати на їх основі висококваліфіковані кадри судових 
експертів. 

При виборі систематизації інформаційних фондів експертно-
криміналістичним підрозділам необхідно враховувати, що поряд з 
вирішенням статистичних та класифікаційних завдань обліки повинні 
забезпечувати одержання розшукової інформації, тобто давати знання про 
особу злочинця. Ось чому нагальним завданням є необхідність створення 
комплексу криміналістичних оперативно-довідкових та інформаційних 
джерел [1, с. 24]. 

На основі аналізу криміналістичної характеристики підроблення 
іноземних паперових грошових знаків вченими було розроблено 
дискрипторний словник (словник дескрипторного інформаційно-
пошукової мови, в якому надано в загальному алфавітному ряді 
дескриптори та їх синоніми без вказівки інших відношень лексичних 
одиниць), схема систематизації якого побудована не на основі широкого 
різноманіття можливих способів формування зображень, а на основі 
способів фальшування грошей, котрі використовуються найчастіше. 
Поряд з цим в системі реєстрації враховані способи підроблення окремих 
реквізитів банкнот, які індивідуалізують єдине джерело їх виникнення. 
Виявлення, збір і обробка таких інформаційних масивів є гарантами 
одержання найбільш вичерпних даних про особу фальшивомонетника, її 
професійні навички, звички, шляхи доступу до поліграфічних 
підприємств, канцелярської та комп’ютерної оргтехніки; надають 

містить перелік основних складових змісту висновку експерта, зокрема, в 
ньому повинно бути зазначено докладний опис проведених досліджень, у 
тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх 
експертна оцінка. Оскільки саме вони матимуть вирішальне значення для 
врахування та покладення результатів експертизи в основу рішення. 

В КПК також встановлено норму, згідно з якою до процесуальних 
джерел доказів поряд із висновком експерта віднесено його показання, 
надані в усній чи письмовій формі під час допиту (ст. 84, 95, 356 КПК), що 
також забезпечить повноту дослідження доказів та удосконалить 
процедуру оцінки висновку експерта у суді. 

В КПК передбачений обсяг прав та обов’язків експерта, визначення 
кола осіб, які можуть бути залучені як експерти, та вимог до них. Так, у ст. 
69 КПК міститься посилання на Закон України «Про судову експертизу». 
Варто зазначити, що вказаним Законом встановлено чіткі критерії щодо 
осіб, які мають право здійснювати судово-експертну діяльність. Зокрема, 
повинна бути відповідна вища освіта, спеціальна підготовка та атестація з 
метою отримання кваліфікації судового експерта. При цьому також 
встановлено коло осіб, які не можуть виконувати функції експерта, а саме: 
не може залучатися до виконання обов’язків судового експерта особа, 
визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка 
має не зняту або не погашену судимість або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення 
кваліфікації судового експерта (стаття 11 Закону). 

Потрібно також відмітити, що в КПК України встановлено пряму 
заборону щодо проведення експертизи для з’ясування питань права (ч. 1 
ст. 242). 

В той же час КПК містить окремі неточності та прогалини, які 
стосуються регулювання порядку призначення експертиз у кримінальному 
провадженні. Зокрема, звертає увагу відсутність у новому КПК 
визначення понять первинної, додаткової, повторної, комісійної та 
комплексної експертиз. 

Так ч. 2 ст. 332 КПК суд має право своєю ухвалою доручити 
проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам 
незалежно від наявності клопотання сторін кримінального провадження 
або потерпілого, якщо суду надані кілька висновків експертів, які 
суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені 
суперечності. Тобто за своїм змістом ця норма надає можливість суду 
призначити повторну експертизу, проте статус такої експертизи не 
визначено. Ця обставина є суттєвою прогалиною, оскільки не зрозуміло, 
які саме питання повинні бути вирішені експертом та які об’єкти 
підлягають дослідженню, адже від зміни експертного завдання та 
вихідних даних залежать результати, які будуть отримані експертом. 
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  інформацію про знання злочинцями елементів захисту паперових 
грошових знаків та індивідуальних способів і методів вирішення завдань з 
їх імітації. 

Відомості, накопичені експертними підрозділами за допомогою 
криміналістичних обліків та досліджень підроблених паперових грошових 
знаків, повинні мати практичну реалізацію у вигляді успішно проведеного 
розслідування та профілактики даного злочину, що може бути досягнуто 
лише при тісній взаємодії експертних установ з оперативним та слідчим 
підрозділами правоохоронних органів держави. 

Важливу роль в організації пошуку фальшивомонетників відіграють, 
насамперед, діагностичні дослідження, висновки яких є складовим, а 
інколи і основним джерелом при розшуку злочинців. Такі відомості 
можуть бути одержані виключно на основі аналізу накопиченої інформації 
центральною картотекою підроблених паперових грошових знаків, 
висновків криміналістичних досліджень, а також даних, отриманих 
оперативно-слідчим шляхом. Діагностування дає змогу одержувати 
оперативно-розшукову інформацію про злочинців, бути базовими даними 
для пошуку осіб, які підозрюються, висувати слідчі версії, готувати 
розшукові таблиці, підвищувати якість експертних досліджень. 

Безумовно, що одним з найважливіших завдань в боротьбі з 
фальшуванням грошей є профілактика злочинних дій, пов’язаних з 
виготовленням підроблених банкнот. Ось чому разом з оперативно-
слідчою профілактикою, яка детально викладена в існуючих методичних 
посібниках, чільне місце повинні зайняти експертно-профілактичні 
заходи, які в комплексі змогли б створити жорсткий бар’єр поширенню 
фальшивомонетництва в Україні. До них передусім варто віднести 
рекомендації Національного банку України з вдосконалення системи 
захисту національних грошових знаків, підготовку висококваліфікованих 
експертів не тільки органів внутрішніх справ, але й служби безпеки, 
міністерства юстиції, митної служби, НБУ та комерційних банків, 
інформування населення за допомогою всіх засобів масової інформації 
про певні елементи захисту грошових знаків та появу в обігу підроблених. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що наведені вище пропозиції та 
узагальнення досвіду вчених у роботі над цією проблемою, є лише 
початком тривалої праці над розробкою методичних рекомендацій, які б 
стосувалися профілактики підробки іноземної паперової валюти. 
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дитини, крім проб на плавучість, може бути використаний 
рентгенографічний метод дослідження. У разі необхідності, перед 
судовими медиками можуть бути поставлені інші питання, специфічні для 
таких об’єктів і загального плану. 

При дослідженні трупа дитини судовим медиком можуть бути 
виявлені ознаки догляду за ним, такі, як: відділення і перев’язка пуповини; 
захист тіла від холоду; очищення порожнини рота і носа від слизу тощо, а 
також ознаки надання йому медичної допомоги. Встановлення таких 
обставин має велике оперативно-слідче значення. 

Смерть плоду та новонародженого може настати від різних причин ще 
в утробі матері, під час пологів і після їх закінчення. Ненасильницька 
смерть плоду і новонародженої дитини може бути обумовлена 
недорозвиненістю плоду, вродженими патологіями, паталогічними 
процесами під час вагітності і деякими іншими причинами. 

Насильницька смерть народжуваної дитини зустрічається доволі 
рідко, дитина може бути випадково пошкоджена особами, що надають 
допомогу при пологах, або самою матір’ю під час пологів без сторонньої 
допомоги. Після пологів насильницька смерть дитини – це вбивство або 
нещасний випадок. Вбивство відбувається активними методами, 
найчастіше шляхом механічної асфіксії, або пасивними – шляхом 
залишення новонародженого без необхідного догляду. 

Після вчинення вбивства від трупа позбавляються різними шляхами. 
Часто просто викидають його в різного роду сміттєзбірники або у 
водойми. При огляді виявленого трупа дитини, крім дослідження самого 
трупа, велике значення мають виявлені з трупом предмети – різного роду 
ганчірки, пелюшки тощо. Вони можуть допомогти при встановленні осіб 
(особи), якими було вчинено злочин. 

Дуже часто для вирішення питань, що цікавлять слідство, залучаються 
спеціалісти з акушерства та педіатрії. 

 
 
Удовенко Ж.В. 
ІНСТИТУТ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА КПК УКРАЇНИ 
Кримінальний процесуальний кодекс України надає сторонам 

кримінального провадження можливості застосовувати у доказуванні 
інститут судової експертизи. 

Судова експертиза може бути призначена одразу ж після внесення 
інформації про кримінальне правопорушення в Єдиний реєстр досудових 
розслідувань. У відповідності до ст. 101 КПК України джерелом доказів є 
висновок експерта, т.б. докладний опис проведених експертом досліджень 
та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на 
запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею 
чи судом, що доручив проведення експертизи. В свою чергу ст. 102 КПК 
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  Голоботовський В.І. 
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Важливою умовою ефективного розслідування кримінальних 

правопорушень та судового розгляду є використання спеціальних знань у 
різних формах, побудова доказової бази на основі широкого застосування 
сучасних досягнень науки й техніки при виявленні, фіксації, вилученні 
слідів кримінального правопорушення, проведенні судових експертиз та 
експертних досліджень. Розробка та впровадження у практику охорони 
прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина сучасних 
науково-технічних засобів в органах внутрішніх справ покладається на 
експертні підрозділи. Поряд зі слідчою та оперативно-розшуковою 
судово-експертна діяльність органів внутрішніх справ посідає значне 
місце у системі заходів, спрямованих на розслідування кримінальних 
правопорушень, формування доказової бази на досудовому слідстві. 

Однак на сьогодні чітко не визначено поняття «судово-експертна 
діяльність» та її зміст. У науковій літературі існує декілька визначень: 
«експертна діяльність», «експертно-криміналістична діяльність», 
«діяльність експертно-криміналістичних підрозділів», які різними 
вченими трактуються по-різному. Завдяки відсутності теоретичного 
підґрунтя виникають проблеми в діяльності правоохоронних органів, що 
здійснюють судочинство з приводу видів, форм експертної діяльності, 
завдань, що вирішуються, та інших актуальних питань. 

Окремими проблемами судової експертизи та судово-експертної 
діяльності у різні часи займалися провідні українські науковці та вчені 
ближнього зарубіжжя: Т. Авер’янова, І. Алієв, В. Арсеньєв, Р. Бєлкін, 
А. Вінберг, А. Волобуєв, В. Гончаренко, Г. Грамович, Ф. Джавадов, 
А. Дулов, О. Ейсман, А. Іщенко, Н. Клименко, В. Колдін, В. Лисиченко, 
В. Лукашевич, Є. Лук’янчиков, Г. Матусовський, Н. Майліс, Ю. Орлов, 
Р. Рахунов, М. Салтевський, М. Сегай, Г. Соколовський, І. Фрідман, 
М. Щербаковський, В. Терещенко, О. Жеребко та ін. 

Але у працях науковців приділялась увага вирішенню процесуальних 
проблем організації та проведення експертиз, або у криміналістичному 
аспекті розглядались проблеми застосування техніко-криміналістичних 
прийомів і засобів збирання і дослідження доказів, тактичних прийомів, 
що застосовуються в стадії призначення експертизи. Авторами більше 
уваги приділялося можливостям і значенню експертних досліджень, їх 
оцінці, використанню судових експертиз під час розслідування 
кримінальних правопорушень, викладенню можливостей судових 
експертиз для встановлення тих чи інших фактів. Але на теоретичному 
рівні проблему експертної діяльності розглянуто недостатньо. 

На наш погляд, для визначення поняття судово-експертної діяльності 
необхідно: 

– проаналізувати бачення науковців поняття «судово-експертна 

3. Чи є дитина зрілою? Під зрілістю розуміють ступінь фізичного 
розвитку плоду, яка забезпечує можливість його існування поза 
материнським організмом. Зрілість встановлюється оглядом стану частин 
тіла плоду (маси і довжини тіла, розмірів голівки, розвитку зовнішніх 
статевих органів та ін.). При нормальному розвитку вагітності доношений 
плід, як правило, зрілий. 

4. Яка тривалість внутрішньоутробного життя дитини? Виявлення 
ознак недоношеності і незрілості немовляти зумовлює необхідність 
встановлення часу його внутрішньоутробного життя. Визначення цього 
терміну проводиться за довжиною плоду, яка в значній мірі перебуває в 
прямій кореляції з віком плоду. Існують й інші методи визначення 
тривалості внутрішньоутробного життя плоду. 

5. Чи є дитина життєздатною? Під життєздатністю в судовій медицині 
розуміють здатність плоду продовжувати жити поза організмом матері в 
нормальних зовнішніх умовах. Якщо зрілий доношений плід не має вад 
розвитку, несумісних з життям, то його визнають життєздатним. 
Життєздатними можуть бути і недоношені плоди, які досягли мінімально 
необхідного для життя ступеню зрілості. При створенні певних умов 
існування вижити і розвитися можуть плоди після 7 місяців вагітності, 
іноді і менше. У судовій медицині визнаються життєздатними плоди після 
8 місяців дозрівання в утробі матері (довжина тіла не менше 40 см, маса 
не менше 1500-1600 г). 

6. Дитина народилася живою або мертвою? Відповідь на це питання 
дуже важлива для розслідування за фактами виявлення трупів немовлят, 
оскыльки при мертвонародженості виключається сама можливість 
насильницької смерті новонародженої дитини. 

Для встановлення живонародженості судовим медикам необхідно 
знайти ознаки позаутробного життя дитини. Основною такою ознакою 
вважається дихання. Плід, який знаходиться в утробі матері, одержує 
кисень з кров’ю від матері. Після ж перетину пуповини, через яку 
здійснюється кровопостачання плоду, надходження кисню припиняється. 
Тому після того, як плід з’являється на «білому світі», для того щоб жити, 
від повинен дихати. 

Для визначення факту позаутробного життя новонародженого 
судмедексперти встановлюють, чи дихав він. Це здійснюється шляхом 
проведення легеневої і шлунково-кишкової проб. Шматочки легенів, які 
отримували кисень, поміщені в воду плавають, що і свідчить про те, що 
дитина дихала. 

З початком дихання повітря потрапляє не тільки в легені дитини, але і 
в шлунково-кишковий тракт. Якщо судові медики виявляють там повітря 
(для цього є спеціальна методика), то це свідчить про живонародження 
дитини. 

Для виявлення повітря в легенях і шлунково-кишковому тракті трупа 
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  діяльність»; 
– сформулювати власне визначення судово-експертної діяльності. 
В енциклопедичному словнику зазначається, що діяльність є 

специфічна людська форма відношення до оточуючого світу, змістом 
якого є його доцільна зміна в інтересах людей; умова існування 
суспільства. Діяльність включає: мету, засоби, результат і сам процес. У 
дещо спрощеній формі міститься визначення діяльності у тлумачному 
словнику за редакцією Д. Ушакова: «Діяльність – робота, систематичне 
застосування своїх сил у якій-небудь галузі. Суспільна діяльність, 
лікарська діяльність тощо» [11]. 

Майже тотожне визначення діяльності міститься у тлумачному 
словнику сучасної української мови за редакцією В. Бусел: «Застосування 
своєї праці до чого-небудь; праця, дії людей у якій-небудь галузі» [3]. 

Аналізуючи наведені визначення, можна дійти висновку, що 
експертна діяльність є різновидом людської діяльності, що полягає у 
процесі застосування окремими суб’єктами сил та засобів при виконанні 
певної роботи. Для вирішення поставлених нами завдань необхідно 
з’ясувати, хто є суб’єктами експертної діяльності взагалі та в органах 
внутрішніх справ зокрема, а також види роботи, що становлять зміст такої 
діяльності. 

Вперше на законодавчому рівні термін «судово-експертна діяльність» 
застосовано в Законі України «Про судову експертизу» [8]. Хоча у самому 
Законі не міститься чіткого визначення цього поняття, під ним розуміється 
«діяльність з метою забезпечення правосуддя України незалежною, 
кваліфікованою і об’єктивною експертизою». У ст. 1 Федерального Закону 
«Про державну судово-експертну діяльність в Російській Федерації» 
наведено визначення поняття «державна судово-експертна діяльність»: 
діяльність, що здійснюється під час проведення судочинства державними 
судово-експертними установами й державними судовими експертами та 
полягає в організації й проведенні судової експертизи [9]. 

Більшість науковців також схиляються до думки, що основним 
завданням експертної діяльності є призначення та проведення експертизи. 
Так, автори підручника за редакцією Р. Бєлкіна визначають судово-
експертну діяльність як «систему дій, направлених на призначення та 
проведення експертизи з метою встановлення фактичних даних за 
конкретною кримінальною справою» [2, с. 421]. Ф. Джавадов під судово-
експертною діяльністю розуміє діяльність саме з проведення судових 
експертиз, тобто судово-експертну практику [4, с. 28]. Т. Авер’янова 
розглядає експертну діяльність як об’єкт вивчення окремої науки – 
загальної теорії судової експертизи [1, с. 43]. Такої ж думки дотримується 
М. Сегай, який виділяє судову експертологію як окрему науку про судово-
експертну діяльність [9, с. 746]. 

Судово-експертна діяльність може здійснюватись фізичними особами в 

Тютюнник Р.С. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТРУПІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ 
Новонародженим у судовій медицині прийнято називати дитину 

перших двох днів життя. Акушери і педіатри, що займаються дітьми 
раннього віку, періодом новонародженості вважають перші 3-4 тижні 
життя. 

Смерть дитини від внутрішніх або зовнішніх факторів до моменту 
пологів судові медики називають загибеллю плоду. Смерть дитини після 
народження може бути нещасним випадком або вбивством. 

У Кримінальному кодексі України є ст. 117 «Умисне вбивство матір’ю 
своєї новонародженої дитини». У ній, зокрема, сказано: «Умисне вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після 
пологів – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий строк». Кваліфікація протиправного 
діяння за цією статтею може бути здійснена тільки за допомогою судових 
медиків. Зокрема, для розслідування подібних злочинів потрібно вирішити 
такі питання: 

1. Чи є дитина новонародженою? Як вже зазначалося вище, 
новонародженою дитиною судові медики вважають дитину протягом 2 
днів після народження. У цей період часу у дитини ще зберігаються 
ознаки плоду. Виявлення цих ознак дає основу судовим медикам для 
відповіді на питання про новонародженість дитини. 

Зокрема, при дослідженні тіла дитини можуть бути встановлені такі 
особливості будови, які характерні для плоду: наявність соковитої вологої 
пуповини, без ознак підсихання і відмирання її тканин; наявність змазки 
на шкірі; сліди крові при відсутності ушкоджень (кров з родових шляхів); 
шкіра новонароджених ніжна, червонувата, приблизно на третій день вона 
стає жовтушною і починає лущитися; родова пухлина, одна з найбільш 
важливих ознак, утворюється під час проходження плоду через родові 
шляхи на тому місці тіла плоду, яке йде першим. Являє собою місцеву 
зміну тканин, просочених кров’ю та серозною речовиною внаслідок 
порушення кровообігу, після звичайних пологів пухлина розсмоктується 
до кінця другої доби; в товстому кишечнику виявляється першорідний кал 
– мікон. 

2. Чи є дитина доношеною? Як відомо, зазвичай вагітність триває 10 
місячних місяців. Дитина, що народилася через 280 діб вагітності 
вважається доношеною, її тіло досягає довжини близько 50 см. Для 
визначення доношеності судові медики вимірюють довжину тіла. Крім 
цього, корисною інформацією може бути наявність або відсутність ядер 
окостеніння (ядер бекляри) в нижніх частинах стегнових кісток дитини. 

Встановлення доношеності вказує на час, протягом якого протікала 
вагітність, що є важливим для розслідування. 
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  науково-дослідних організаціях і установах, а також юридичними особами 
незалежно від форм власності. Тобто суб’єктами судово-експертної 
діяльності можуть бути юридичні та фізичні особи, які організують та 
безпосередньо виконують різного роду експертні дослідження. Обов’язкова 
вимога для суб’єктів безпосереднього дослідження – це наявність 
відповідних знань у певній галузі (спеціальних знань). 

Метою судово-експертної діяльності є всебічне, повне, об’єктивне, 
комплексне дослідження об’єктів, у результаті чого формуються та 
надаються науково обґрунтовані висновки про ті чи інші властивості 
об’єктів дослідження, можливість існування певних фактів, доцільність 
прийняття, впровадження, використання окремих програм та інші питання, 
що можуть бути вирішені шляхом використання спеціальних знань. 

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження й здійснення його 
детального аналізу, можна зробити висновок про те, що наразі в 
юридичних та криміналістичних джерелах не існує жодного прийнятого та 
змістовного визначення судово-експертної діяльності, яке б повною мірою 
розкривало суть та обсяги такої діяльності та слугувало б основою під час 
законодавчого закріплення цього поняття в нормативно-правових актах. 

Для розкриття загального змісту судово-експертної діяльності 
доцільним вбачаємо розуміти її як особливий вид діяльності, пов’язаний з 
організацією та проведенням судових експертиз, експертних досліджень, 
спрямований на забезпечення уповноважених осіб (органів), юридичних 
та фізичних осіб, незалежними, кваліфікованими та об’єктивними 
висновками, орієнтованими на максимальне використання досягнень 
науки та техніки, створенням і удосконаленням науково-методичної бази у 
галузі криміналістики і судової експертизи, а також державним 
управлінням у цій сфері. 
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Голоколосова А.С. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
З часу прийняття Закону України «Про судову експертизу» від 

25.02.94 року, яким було визначено правові, організаційні і фінансові 
основи судово-експертної діяльності, практика його застосування 
показала важливість встановлених ним положень. З метою удосконалення 
окремих його норм до вказаного Закону у вересні 2004 року були внесені 
істотні зміни, які позитивно позначилися на практиці його застосування. 
Зокрема, зміни щодо вимог до суб’єктів судово-експертної діяльності, 
порядку фінансування державних спеціалізованих установ судових 
експертиз, державної атестації методик проведення судових експертиз та 
інші новели організаційного характеру. 

Разом з тим, за час правозастосування цього Закону Верховною Радою 
України прийнято та введено в дію Цивільний процесуальний кодекс 
України, Кодекс адміністративного судочинства України, якими уточнено 
статус судового експерта та порядок призначення судових експертиз, а 
також взагалі місце та особливості судової експертизи в системі процесу 
доказування. 

За останні роки законодавцем змінено термінологічне визначення 
органів, які наділені правом призначення експертиз та розширено коло 
таких суб’єктів. Так, відповідно до Закону України «Про виконавче 
провадження» правом призначення експертиз, для вирішення питань, що 
виникають у процесі виконавчого провадження й потребують 
застосування спеціальних знань під час оцінки майна наділено державного 
виконавця. 

Останнім важливим чинником, яким внесено принципово нові підходи 
в систему кримінального судочинства України є прийняття Кримінального 
процесуального кодексу України. Його новели суттєво торкнулись усіх 
без виключення стадій кримінального процесу, у тому числі самого 
поняття та порядку призначення і проведення судової експертизи. 

Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом 

порушенням цілісності апоневрозу або переломами кісток склепіння з 
пораненням прилеглих м’яких тканин. Відкрита черепно-мозкова травма, 
в мирний час спостерігається в 30% осіб з ЧМТ. 

Відкриті ушкодження можуть бути невогнепальними і вогнепальними. 
Невогнепальні відкриті поранення спостерігаються при травмі голови 
внаслідок падіння потерпілого, дії холодної зброї чи різних предметів. 
Вогнепальні, в свою чергу – це відкриті ушкодження, викликані 
первинними (кулі, осколки) або вторинними снарядами вибухових 
пристроїв. Відмінністю вогнепальної рани є обширність і високий ступінь 
мікробного забруднення. 

Класифікація вогнепальних поранень черепа і головного мозку 
основана на поділі всіх вогнепальних поранень та ушкодження м’яких 
тканин, на непроникаючу та проникаючу відкриту черепно-мозкову 
травму. 

Відкрита черепно-мозкова травма без ушкодження твердої мозкової 
оболонки відноситься до непроникаючих ЧМТ. 

Проникаючі поранення характеризуються порушенням цілості твердої 
мозкової оболонки і безпосереднім інфікуванням підоболонкового 
простору і речовини мозку. 

Згідно з класифікацію серед вогнепальних переломів виділяють: 
неповний, повний, який в свою чергу, поділяється на лінійний, уламковий, 
вдавлений, роздроблений, дірчастий. 

За видом снаряду, що викликає поранення, виділяють кульові, 
осколкові поранення спеціальними снарядами (шароподібними, 
стрілоподібними елементами тощо). 

За видом раневого каналу виділяють сліпі (прості, сегментарні, 
радіальні, діаметральні), наскрізні (сегментарні, діаметральні, дотичні 
(тангенціальні)) дотичні та рикошетуючі поранення (при рикошетуючих 
пораненнях вхідний отвір співпадає з вихідним). 

При проходженні снаряда крізь головний мозок, що має м’яку 
консистенцію, у процесі утворення тимчасової пульсуючої порожнини 
відбувається його зсув убік від раневого каналу. Прямуванню мозку в 
сторони перешкоджають кістки склепіння і основи черепу, що 
обумовлюють крововиливи в тканину мозку і його шлуночки на значній 
відстані від раневого каналу. 

Виділяють 5 періодів перебігу відкритої (особливо вогнепальної) 
ЧМТ: початковий гострий, період ранніх реакцій і ускладнень, період 
ліквідації ранніх ускладнень та обмеження інфекційного вогнища, період 
пізніх ускладнень, період віддалених наслідків. 

Ускладнення при відкритій черепно-мозковій травмі поділяються на 
ранні (неінфекційні) та пізні (інфекційні). Неінфекційні ускладнення 
спостерігаються у 8,5% хворих з відкритою ЧМТ. Інфекційні ускладнення 
спостерігаються у кожного третього хворого з вогнепальними черепно-
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  адміністративного судочинства України та Господарським процесуальним 
кодексом України передбачена можливість призначення додаткових, 
повторних, комісійних та комплексних експертиз. Поряд з тим, в новому 
Кримінальному процесуальному кодексі України на відміну інших 
процесуальних законів, за таким процесуальним статусом експертиз 
взагалі не визначено. 

Тому визначення понять, підстави призначення та порядок проведення 
таких експертиз обов’язково повинні бути відображені й в базовому 
Законі. 

Поряд з узгодженням норм базового Закону та процесуального 
законодавства потребує комплексного підходу вирішення таких питань. 

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку судової експертології як 
науки та тривалих дискусій в наукових колах криміналістики і судової 
експертизи щодо єдиного визначення та конкретизації понять, які 
вживаються у даній галузі, існує нагальна потреба в однозначному 
термінологічному визначенні понятійного апарату базового Закону. 

Поряд з тим, потребують систематизації та конкретизації права й 
обов’язки судового експерта, що характеризують його процесуальний 
статус як учасника відповідного процесу, так і правовий статус експерта 
як посадової особи державної спеціалізованої установи судових експертиз 
та професійного судового експерта, що не є працівником такої установи. 

Чинним Законом України «Про судову експертизу» та процесуальним 
законодавством для судового експерта передбачено право заявляти 
клопотання про надання додаткових матеріалів та зразків. Разом з тим, 
експерт може відмовитися від давання висновку, якщо подані йому 
матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов’язків. 

Таке право експерта заявляти клопотання в деяких випадках дозволяє 
йому без запиту додаткових матеріалів відмовитися від вирішення 
окремих питань, мотивуючи це недостатністю представлених матеріалів. 

При цьому, незалежно від виду судочинства судовий експерт 
зобов’язаний провести повне дослідження. 

В такій ситуації, дотримання принципу повноти експертного 
дослідження може бути поставлено під сумнів, адже особа чи орган, що 
призначає експертизу не є фахівцем у певній галузі знань, тому не може 
самостійно визначитись щодо обсягу необхідних матеріалів та зразків, 
передбачених тією чи іншою методикою проведення дослідження, які 
потрібні експерту для вирішення поставлених завдань. Тому питання 
достатності та якості наданих матеріалів може бути вирішено лише самим 
експертом під час їх попереднього вивчення. 

Варто зазначити, що професія судового експерта є унікальною за 
своїм змістом. З одного боку, його професійний статус полягає у 
проведенні із застосуванням своїх спеціальних знань (з практично 
необмеженого кола питань – науки, техніки, ремесла тощо) науково 

мозку призводить до розвитку менінгітів. Виділяють лептоменінгіт, 
пахіменінгіт і менінгоенцефаліт [9]. 

Причиною летальності вважають перелом черепа при ушкодженні 
структур головного мозку, спричиненого самим переломом (наприклад, 
ушкодження внутрішньочерепного сегмента внутрішньої сонної артерії 
при переломі основи черепа з значною крововтратою). При цьому 
травматичні ушкодження головного мозку мінімальні. До таких 
ушкоджень варто віднести також посттравматичну назальну та вушну 
лікворею [2], пневмоцефалію [4] як потенційно небезпечні щодо 
виникнення запальних ускладнень, кровотечу з носа і вушних проходів 
після переломів основи черепа, які при аспірації крові в легенях можуть 
бути причиною летальності. 

Також причинами смерті внаслідок ЧМТ вважають гемаспірацію, 
дислокаційні розлади, обумовлені, в першу чергу, здавленням мозку 
субдуральною гематомою, а також пневмонію. 

З огляду на отримані літератури, як небезпечні для життя переломи 
черепа можна вважати у таких ситуаціях: 

– за наявності втиснутих переломів; 
– при відкритих, проникаючих переломах склепіння черепа, 
– при переломі основи черепа, що супроводжується кровотечею з 

носових і вушних проходів, назальною та вушною ліквореєю, 
пневмоцефалією); 

– при множинних і уламкових переломах черепа. 
У рівних частинах зустрічались гемаспірація, масивні ушкодження 

головного мозку з явищами набряку і стовбурові крововиливи. Джерелом 
гемаспірації, яка призвела до смерті, стала кровотеча внаслідок 
пошкоджень кісток лицевого скелету [6]. 

Максимум летальних випадків спостерігається протягом двох-трьох 
діб посттравматичного періоду, де причиною смерті є дислокаційні 
розлади, обумовлені, в першу чергу, стисканням мозку субдуральною 
гематомою [7]. 

До інших видів ускладнень при ЧМТ можемо віднести пневмонію, яка 
розвивається на третю добу після травми у постраждалих з пригніченням 
свідомості до коми 2-3 ступеня, що в сукупності дозволяє стверджувати 
про прямий причинний зв’язок між даним ускладненням і черепно-
мозковою травмою [1]. 

Висновки. Отже , черепно-мозкова травма – це сукупність ушкоджень 
м’яких покровів голови, черепа, оболонок і тканин головного мозку. 

Особливість травм голови, які відрізняються від ушкодження інших 
частин тіла, є те, що ушкодження і крововиливи, які виникають в 
порожнині черепа, не завжди вичерпуються місцем прикладання сили. 

До відкритої черепно-мозкової травми відносяться ушкодження 
головного мозку, при яких мають місце рани м’яких покровів голови з 
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  обґрунтованого дослідження для встановлення фактів, що мають доказове 
значення під час розслідування та розгляду справ у судах, з іншого – він 
набуває статусу процесуальної особи під час надання висновку експерта і 
таким чином у своїй професійній діяльності поєднує статус фахівця з 
відповідної галузі знань, науковця та процесуальної особи. Це суттєво 
відрізняє правовий статус судового експерта від інших працівників 
державних установ, оскільки для об’єктивного виконання своїх обов’язків 
судовий експерт у першу чергу повинен бути незалежним від органів 
досудового розслідування, суду та інших учасників процесу. Тому 
незалежність судового експерта має забезпечуватись державою шляхом 
створенням необхідних умов для його діяльності та належним 
матеріальним і соціальним забезпеченням. 

Зміни, внесені в законодавство України, а також практичне 
застосування положень Закону України «Про судову експертизу» 
поставили питання щодо необхідності внесення до нього кардинальних 
змін. 

 
 
Грига М.А. 
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ 
ШЛЯХОМ ПЕРЕМАЛЬОВУВАННЯ ПРОТИ СВІТЛА 
В теперішній час об’єктами експертного дослідження все частіше 

стають підписи, виконані із застосуванням різних технічних прийомів. 
При цьому як модель використовують певний підпис (як правило, 
справжній), у відношенні якого виконавець здійснює низку операцій, в 
результаті яких з’являється новий почерковий об’єкт. 

Найбільш розповсюдженим прийомом при технічній підробці підписів 
є перемальовування проти світла [1, c. 48]. 

Цей спосіб підробки характеризується тим, що аркуш паперу, на який 
повинен бути нанесений підроблений підпис, кладеться на документ, що 
містить беззаперечний підпис і контури підпису обводяться олівцем або 
чорнилом. Якщо папір підробленого документа достатньо прозорий, то 
для такого перемальовування не потрібно жодних додаткових 
пристосувань. В інших випадках обидва документа розташовують на 
шматку скла так, щоб світло від джерела проходило крізь папір (вікно, 
ретушувальний верстат) або, щоб підвищити прозорість паперу, на який 
наноситься підроблений підпис, застосовують інші прийоми, наприклад, 
змочують бензином. Такий папір має високу прозорість, причому на нього 
добре лягають штрихи олівця і не залишається жодних видимих слідів 
використання бензину. Залежно від того, наскільки одержаний результат 
влаштовує виконавця несправжнього підпису, він або обмежується 
перемальовуванням підпису, або вдається до обведення штрихів 

локалізації, ушкоджень судин, нервів, інших важливих анатомічних 
утворень і внутрішніх органів, а також від стадії раневого процесу. 
Зазвичай, за розміром і конфігурацією раневих отворів у шкірі можна 
визначити, яким снарядом (куля, стандартний осколок або осколок 
неправильної форми) нанесена рана. При зіставленні вхідного і вихідного 
отворів можна передбачати про пошкодження різноманітних анатомічних 
структур на шляху снаряда [10]. 

Виділяють 5 періодів перебігу відкритої (особливо вогнепальної) 
ЧМТ: 

1) початковий гострий – до 3 діб після ураження. В рані відбуваються 
зміни, пов’язані з дією предмета, який викликав поранення, проявляються 
розривом, розчавленням (розміжченням), некрозом мозкової тканини по 
ходу раневого каналу;  

2) період ранніх реакцій і ускладнень, триває близько місяця. В цей 
період спостерігається самоочищення раневого каналу від крові, 
мозкового детриту, можливі реактивні зміни з боку оболонок мозку, 
мозкової речовини, які виникають як в ділянці травматичного 
ушкодження, так і на відстані від нього. Часто спостерігається 
вогнищевий або дифузний гнійний лептоменінгіт та енцефаліт; 

3) період ліквідації ранніх ускладнень та обмеження інфекційного 
вогнища – до 4 місяців. Цей період характеризується переважанням 
процесів заміщення тканинного дефекту над процесами самоочищення, 
обмеженням та ліквідацією інфекційних процесів; 

4) період пізніх ускладнень: тривалість його – до 2-3 років. При 
сприятливому перебігу остаточно формується рубець і відбувається 
ліквідація ускладнень попередніх періодів. У низці випадків можливі 
спалахи інфекції з розвитком нагноєння оболонково-мозкового рубця або 
з утворенням абсцесу мозку; 

5) період віддалених наслідків починається через 2-3 роки після 
перенесеної травми і триває багато років. Для нього характерні процеси 
висхідної і низхідної дегенерації нервових волокон з формуванням пізніх 
наслідків перенесеної ЧМТ. 

Ускладнення при відкритій черепно-мозковій травмі поділяються на: 
– ранні – неінфекційні, які є результатом самої травми; 
– пізні, як правило, інфекційні, розвиток яких пов’язаний з впливом 

інфекції та формуванням оболонково-мозкового рубця. 
Неінфекційні ускладнення спостерігаються у 8,5% хворих з відкритою 

ЧМТ. 
Відкрита ЧМТ первинно інфікована, як вже було вище сказано. 

Нагноєння рани розцінюється як ускладнення раневого процесу, 
інфекційні ускладнення у кожного третього хворого з вогнепальними 
черепно-мозковими ушкодженнями. 

Поширення інфекції з поверхневих відділів раневого каналу оболонки 
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  скопійованого підпису фарбувальним матеріалом [2, с. 55]. Іноді при 
перемальовуванні здійснюється, так звана, олівцева підготовка (гостро 
заточеним олівцем відтворюють контур підпису) з подальшим наведенням 
фарбувальним матеріалом або як проміжна модель використовується 
ксерокопія справжнього підпису. 

Дослідження підписів, виконаних шляхом перемальовування проти 
світла належить до складних. Вирішення почеркознавчих завдань щодо 
такого роду підписів ускладнюється тим, що при зазначеному способі їх 
виконання значною мірою втрачається корисна інформація, яка 
характеризує навик виконавця. Тому методика дослідження цих підписів 
має низку особливостей [3, с. 257]. 

Для вирішення питання про спосіб виконання підпису необхідно 
ретельно вивчити його діагностичні ознаки, ступінь їх прояву, характер та 
локалізацію. Версія про виконання досліджуваного підпису з 
використанням такого технічного прийому, як перемальовування проти 
світла, може бути висунута при наявності у даному підписі такого 
симптомокомплексу ознак: 

– порушення координації рухів (дрібна звивистість штрихів у підписі 
в цілому або в окремих елементах, кутастість штрихів у місцях зміни 
напрямку рухів); 

– уповільнення темпу виконання (тупі початки та закінчення штрихів, 
необґрунтовані перерви рухів); 

– сильний чи середній недиференційований натиск. Інколи 
спостерігаються нерівномірне розміщення фарбувального матеріалу у 
штрихах, наявність незабарвлених штрихів чи їх частин, подвоєні штрихи 
чи наведення. 

Для встановлення способу виконання підпису необхідно також 
провести візуальне порівняння всіх взаємопов’язаних підписів (якщо такі 
є у розпорядженні експерта), а також звернути увагу на найбільш подібні 
за транскрипцією і загальними ознаками зразки підпису особи, від імені 
якої значиться спірний підпис. 

У випадках, коли експертом встановлений штучний характер 
збиваючих факторів, які впливали на виконавця підпису, а також, коли 
візуально спостерігається значна подібність досліджуваного підпису за 
транскрипцією та загальними ознаками з певним зразком (зразками), 
експертом висувається версія про конкретний спосіб виконання підпису 
(шляхом перемальовування проти світла) [1, с. 50]. 

Для перевірки зазначеної версії необхідно провести накладання 
досліджуваного підпису з найбільш подібним за ознаками зразком. Якщо 
підпис виконаний проти світла, то буде спостерігатись майже повний (але 
не абсолютний) чи фрагментарний (із суміщенням) збіг елементів. 

Кінцевий висновок про спосіб виконання досліджуваного підпису 
залежить від низки факторів: 

5,45 мм пов’язана з їх високою початковою швидкістю і відхиленням від 
прямолінійного руху в тканинах. Поєднання широкого діапазону 
балістичних характеристик сучасних куль (швидкість, маса, калібр, форма, 
рух в тканинах) із різноманітними властивостями тканин, що 
ушкоджуються (щільність, еластичність, консистенція), створює низку 
структурних особливостей вогнепальних ран. 

Виникнення у тканинах тимчасової пульсуючої порожнини в момент 
поранення є характерною рисою вогнепальних поранень. 

З утворенням пульсуючої порожнини пов’язують, на теперішній час, 
головні особливості вогнепальної рани, особливо тяжкість ушкоджень 
органів і тканин далеко за межами раневого каналу. Це обумовлено тим, 
що тимчасова пульсуюча порожнина виникає, в основному, за рахунок 
сили бічного удару енергії кулі, направленої у сторону від раневого 
каналу. 

Розміри тимчасово пульсуючої порожнини істотно перевищують 
калібр снаряда, а тривалість її існування в 500 разів перевищує час 
проходження снаряда крізь об’єкт поранення. Ширина ушкодження 
тканин по колу раневого каналу перебуває в прямій залежності від 
розмірів тимчасової порожнини і тривалості її існування. У свою чергу 
параметри тимчасової пульсуючої порожнини залежать від балістичних 
характеристик снаряда, (швидкості польоту, кінетичної енергії до 
поранення частки енергії, яка поглинається тканинами при проходженні 
снаряда, розподілу енергії в тканинах по ходу прямування снаряда і у 
сторони від раневого каналу). Чим більша кінетична енергія кулі, тим 
більш виражена пульсація тимчасової порожнини і триваліше її існування. 
Саме цими факторами пояснюється велике ушкодження тканин по ходу 
раневого каналу і утворення внутрішніх тканинних гематом, ушкодження 
судин, нервів і навіть кісток далеко від раневого каналу. 

Розміри тимчасової порожнини і масштаби ушкодження тканин 
залежать також від анатомо-фізіологічних особливостей тканин і органів, 
через які проходить куля або осколок. Так, наприклад, при проходженні 
снаряда через головний мозок, що має м’яку консистенцію, у процесі 
утворення тимчасової пульсуючої порожнини відбувається його зсув убік 
від раневого каналу. Прямуванню мозку в сторони перешкоджають кістки 
склепіння і основи черепу, що обумовлюють крововиливи в тканину мозку 
і його шлуночки на значній відстані від раневого каналу. Таким чином, 
тяжкість поранення черепа і головного мозку залежить не тільки від 
безпосереднього ушкодження снарядом мозкової тканини, але і від 
загальної деформації мозку в процесі утворення тимчасової пульсуючої 
порожнини. 

Клінічні ознаки вогнепального поранення залежать від калібру і 
конфігурації снаряда, від наскрізного або сліпого, одиночного або 
кількісного, ізольованого або сукупного характеру поранення, його 
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  – об’єму графічного матеріалу у досліджуваному підписі та його 
конструктивної складності; 

– наявності взаємопов’язаних підписів, а також наявності чи 
відсутності серед зразків моделі для перемальовування; 

– ступеню, характеру та локалізації діагностичних ознак у 
досліджуваному підписі; 

– ступеню стійкості (чи варіаційності) підписного почерку особи, від 
імені якої виконаний досліджуваний підпис. 

В залежності від наявності та оцінки всіх перерахованих факторів, 
експертом може бути зроблений категоричний чи ймовірний позитивний 
висновок про виконання підпису шляхом перемальовування проти світла. 
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Гусаченко Є.О. 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 
ФОТОГРАФІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ ПРИ ОБШУКУ 
Криміналістична фотографія і відеозапис застосовуються під час будь-

якої слідчої (розшукової) дії, якщо це доречно або існує відповідний 
припис КПК України. 

У процесі відтворення обстановки і обставин події, обшуку та інших 
слідчих дій фотографічна зйомка служить для фіксації проведених 
дослідів та їх результатів, предметів, що виявлені, дій осіб, а також 
обстановки, в якій відбувалися дії. 

У ч. 7 ст. 234 КПК України зазначається, що при обшуку слідчий, 
прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи 
відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення 
житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки 
та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для 
кримінального провадження. 

В процесі обшуку дуже важливо зафіксувати ділянку місцевості чи 
приміщення, де він проводиться, пошукові дії слідчого, сховища і 

тканин з ушкодженням апоневрозу до окістя) відносять до відкритих 
ушкоджень черепа. При цьому існує реальна можливість поширення 
інфекції через вени з подальшим розвитком інфекційно-запальних 
внутрішньочерепних ускладнень (менінгіти, енцефаліти тощо). 

Відкрита ЧМТ без ушкодження твердої мозкової оболонки 
відноситься до непроникаючих ЧМТ. Вона характеризується 
ушкодженням м’яких тканин і кісток черепа при збереженні цілості 
твердої мозкової оболонки і зустрічається в 20% випадків. При цьому 
часто утворюються контузійні вогнища розчавлення (розміжчення) 
головного мозку і внутрішньочерепні гематоми, які потребують 
термінового хірургічного лікування. 

Проникаючі поранення характеризуються порушенням цілості твердої 
мозкової оболонки і безпосереднім інфікуванням підоболонкового 
простору і речовини мозку. Частота проникаючих поранень досягає 30% 
всіх вогнепальних уражень. 

Згідно з класифікацію серед вогнепальних переломів виділяють: 
неповний, повний, який в свою чергу поділяється на лінійний, уламковий, 
вдавлений, роздроблений, дірчастий. 

Для неповного перелому характерне ушкодження лише зовнішньої чи 
внутрішньої пластини кістки. 

При лінійному переломі ушкодження захоплює всі шари кістки. 
Уточнення локалізації, форми і розмірів лінійного перелому здійснюється 
за допомогою краніографії. Лінійній перелом склепіння черепа є фактором 
ризику можливих внутрішньочерепних ушкоджень [7]. 

При уламковому переломі в результаті гідродинамічної дії снаряду, 
що ранить, утворюються уламки на значній площі з супутньою тяжкою 
травмою мозку. 

Для вдавленого перелому (імпресійний, дипресивний) характерне 
ушкодження всіх шарів кісток з утворенням одного чи декількох уламків. 

Роздроблений перелом характеризується утворенням дрібних 
кісткових уламків, які заповнюють дефект черепа або зміщуються 
інтракраніально, часто ушкоджуючи при цьому судини. 

Для дірчастих переломів (сліпі, наскрізні, вертикальні) характерне 
утворення невеликого дефекту черепа, глибоке зміщення кісткових 
уламків та чужорідних тіл. 

За видом снаряду, що викликає поранення, виділяють кульові, 
осколкові поранення спеціальними снарядами (шароподібними, 
стрілоподібними елементами тощо). 

За видом раневого каналу виділяють сліпі (прості, сегментарні, 
радіальні, діаметральні), наскрізні (сегментарні, діаметральні, дотичні 
(тангенціальні)) дотичні та рикошетуючі поранення (при рикошетуючих 
пораненнях вхідний отвір співпадає з вихідним). 

Тяжкість поранень сучасними малокаліберними кулями калібру 5,56 і 
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  тайники, в яких виявлені предмети та цінності, загальний вигляд і 
індивідуальні ознаки знайдених об’єктів. Виявлені об’єкти спочатку 
фотографуються разом із навколишніми предметами, а потім – крупним 
планом (по можливості на місці їх виявлення). 

При обшуку фіксуються дії слідчого в процесі його проведення. Така 
фіксація необхідна в тих випадках, коли по ходу обшуку слідчим 
порушується стан, зовнішній вигляд того чи іншого предмета. Слідчий за 
наявності певних підозр може почати, наприклад, розкриття частини 
паркету в кімнаті. Ці його дії доцільно зафіксувати на знімку. Якщо 
тайник має складний механізм, необхідно окремо сфотографувати його 
вузли, механізми і складові частини. 

Фотографування повинно провадиться в усіх випадках, коли 
необхідно зафіксувати результат застосування пошукового науково-
технічного засобу (металошукача, щупа, рентгенівського апарату тощо). 
Фотознімок повинен зафіксувати позитивну дію подібного засобу (вільне 
проникнення щупа на велику глибину, місця, де різко змінився сигнал 
металошукача тощо). 

Знімки повинні фіксувати і факти виявлення при обшуку певних 
предметів. У цих випадках бажано здійснювати серію знімків, які у своїй 
послідовності повинні наглядно показувати місце, де були виявлені 
заховані речі, процес вилучення їх зі сховища, вилучення речей з 
упаковки, загальний вигляд виявлених речей, деталі та особливі ознаки на 
них. Обов’язковому фотографуванню підлягають криміналістичні об’єкти, 
що не можуть зберігатися при кримінальному провадженні: вибухові і 
отрутні речовини, бойові припаси, наркотики, швидкопсувні продукти, 
особливо цінні предмети. В обов’язковому порядку фотографуються 
предмети, що включаються в опис і передаються на зберігання власнику 
чи іншій особі. 

При обшуку на відкритій місцевості перш за все фотографуються 
виявлені тайники на фоні навколишньої обстановки (орієнтуюча зйомка), 
потім – сам тайник із прихованим в ньому об’єктами (оглядова зйомка) і 
окремі об’єкти, витягнуті з тайника (вузлова і детальна зйомка). 

В залежності від умов обшуку, місця розташування і розмірів об’єкта 
зйомка проводиться середніми чи крупними планами. В необхідних 
випадках вона здійснюється з декількох точок панорамним методом. 

Кольорова зйомка виявлених при обшуку предметів полегшує 
завдання слідчому з їх опису у протоколі, якщо вони багатоколірні чи 
мають складну конструкцію. Крім того, зйомку у кольорі доцільно 
застосовувати до таких об’єктів: 

– швидкопсувних продуктів, що повертаються законним власникам чи 
направляються у торговельну мережу для реалізації; 

– тварин (у справах про крадіжку скота); 
– дорогоцінних металів і каменів, іноземної валюти та інших 

ушкодження головного мозку, при яких мають місце рани м’яких покровів 
голови з порушенням цілісності апоневрозу або переломами кісток 
склепіння з пораненням прилеглих м’яких тканин, або переломи основи 
черепа з ліквореєю, кровотечею чи витіканням мозкового детриту в 
носоглотку, з носа, вуха. 

При ВЧМТ існує загроза інфікування внутрішньочерепного вмісту, що 
і обумовлює виділення її в окрему групу. Відкрита черепно-мозкова 
травма, в мирний час спостерігається в 30% осіб із ЧМТ. 

Відкриті ушкодження можуть бути невогнепальними і вогнепальними. 
Невогнепальні відкриті поранення спостерігаються при травмі голови 

внаслідок падіння потерпілого, дії холодної зброї чи різних предметів. 
При них спостерігаються різні види ран: забиті, рвані, укушені, різані, 
колоті, рублені, скальповані. Для рани характерні порушення цілісності чи 
дефект шкіри або слизової оболонки Зяюча рана вказує на можливість 
ушкодження апоневрозу. 

При аналізі бойових ушкоджень увага спеціалістів (лікарів-
нейрохірургів, судово-медичних експертів і експертів-криміналістів) 
традиційно прикута до вогнепальних поранень. До них відносять відкриті 
ушкодження, викликані первинними (кулі, осколки) або вторинними 
снарядами вибухових пристроїв і характеризуються ділянкою первинного 
некрозу і змінами, що обумовлюють утворення в навколишніх тканинах 
осередків вторинного некрозу, а також неминучим первинним мікробним 
забрудненням, що значно збільшує ризик розвитку раневої інфекції. 

Відмінністю вогнепальної рани є обширність і високий ступінь 
мікробного забруднення. Виражений травматичний набряк, тканинна 
гіпоксія, велика кількість мертвих тканин підсилюють некробіотичні 
зміни [5]. 

Основними причинами отримання збройно-вибухових поранень 
голови в мирний час є: 

– збройний напад; 
– необережне поводження зі зброєю; 
– спроби суїциду. 
Серед потерпілих переважають чоловіки молодого віку, ¼ складають 

діти і підлітки. Основною причиною дитячого збройного травматизму 
було необережне поводження зі зброєю, а в підлітковому і молодому віці 
переважають поранення кримінального характеру [11]. 

Класифікація вогнепальних поранень черепа і головного мозку 
основана на поділі всіх вогнепальних поранень та ушкодження м’яких 
тканин, на непроникаючу та проникаючу відкриту черепно-мозкову 
травму. 

Ушкодження м’яких тканин спостерігається приблизно в 50% 
черепно-мозкових травм. Черепно-мозкову травму з масивним 
ушкодженням м’яких покривів голови (поранення всіх шарів м’яких 
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  цінностей; 
– вибухових речовин і бойових припасів; 
– громіздких предметів, переданих на відповідальне збереження. 
Тому іноді доцільно запросити спеціаліста більш «вузького» профілю, 

практика знає приклади, коли професійна, грамотна фіксація сприяла 
встановленню низки обставин. 

 
 
Дмитрук Р.С. 
ТРАВМАТИКА: ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ЧИ НІ 
В Україні діють норми сертифікації (СОУ 78-19-001:2007), які 

вимагають, що б травматичний пістолет або револьвер не міг стріляти 
боєприпасами промислового виробництва. Теоретично, травматична зброя 
доступна в офіційному продажі в Україні виведена в окремий клас – 
«пристрої для відстрілу набоїв несмертельної дії, споряджених гумовими 
або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами». Це 
означає, що вогнепальна зброя і травматична – речі зовсім різні, але 
реальна дійсність і судова практика говорить про інше. 

У наш час, будь-який український експерт-криміналіст, у своєму 
висновку напише, що травматична зброя це вогнепальна зброя і буде 
правий з погляду закону й застосовуваних методик. При експертному 
дослідженні судовий експерт, швидше за все, буде керуватися методикою 
«встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його 
придатності до стрільби» затвердженою рішенням секції судової 
балістики та трасології Науково-координаційної методичної ради 
Міністерства юстиції України (Протокол від 03.06.2005 зі змінами від 
02.03.2012). 

Пункт 7.3.11. вищевказаної методики говорить, що «Якщо в 
досліджуваному виробі промислового виробництва, призначеному для 
ураження цілей, але не віднесеному виробником до вогнепальної зброї, 
установлені конструктивні ознаки, що дозволяють використовувати його 
як вогнепальну зброю без внесення в конструкцію яких-небудь 
незворотних змін, на даному етапі дослідження робиться висновок про 
наявність у досліджуваного об’єкта цих ознак і визначається найближчий 
аналог вогнепальної зброї певного типу й виду. Для встановлення 
приналежності досліджуваного екземпляра до вогнепальної зброї 
проводиться експериментальна стрільба з метою визначення питомої 
кінетичної енергії випущеного з нього заряду». 

При дослідженні травматичних пістолетів і револьверів, висновки 
експертів майже ідентичні. Створюється враження, що затверджений 
якийсь шаблон, який може незначно відрізнятися тільки у випадку 
виявлення набоїв, що не мають нічого загального з травматичними. 
Наприклад, типовий уривок з експертного висновку: 

Тибінка О.М. 
ВІДКРИТА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВА ТРАВМА 
ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕННЯХ 
ГОЛОВИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
Постановка проблеми. Судово-медична експертиза вогнепальних 

поранень є однією з найскладніших і найвідповідальніших, оскільки 
потребує ретельного і всебічного дослідження і часто пов’язана з 
розслідуванням злочину. 

Вогнепальна зброя надзвичайно різноманітна, так само як і її снаряди , 
що спричинюють її ушкодження. Кількість ушкоджень залежить від 
наявності цієї зброї у населення. 

Складність експертизи у випадках вогнепальних ушкоджень 
зумовлена удосконаленням бойової техніки, крім того, вогнепальні 
ушкодження мають різне походження і виникають за неоднакових умов, 
що визначає їх значну різноманітність. 

Смертність від черепно-мозкових травм в Україні становить 2,4 на 10 
тис. населення на рік (в США – 1,8), тобто щорічно внаслідок черепно-
мозкових травм помирає 11-12 тис. осіб. 

Стан дослідження. Окремими питаннями, пов’язаними з 
дослідженням ЧМТ присвячені роботи низки науковців, зокрема 
Р.С. Суфияров, Р.В. Зарипов, Х.Ф. Абзалов, З.К. Тагиров, Сьомкін К.В., 
J.J. Kruse, R.S. Moore, Є.Г Педаченко, В.Г. Бурчинський, Д.В. Сундуков, 
Л.М. Голубев, В. Алисиевич. 

Мета роботи загальна характеристика і класифікація вогнепальних 
поранень, клінічні ознаки вогнепального поранення; визначення поняття 
відкрита черепно-мозкова травма, її особливості, ускладнення та 
летальність при черепно-мозковій травмі. 

Виклад основних положень. Черепно-мозкова травма (далі ЧМТ) – 
це сукупність ушкоджень м’яких покровів голови, черепа, оболонок і 
тканин головного мозку. 

Особливість травм голови, які відрізняються від ушкодження інших 
частин тіла, є те, що ушкодження і крововиливи, які виникають в 
порожнині черепа, не завжди вичерпуються місцем прикладання сили, 
тобто ділянкою поверхні голови, з якою в момент удару контактує 
поверхня ушкоджуючого предмета. 

Збройні проникаючі поранення голови (далі ЗППГ) – поранення, при 
яких є ушкодження м’яких тканин голови, кісток черепу та твердої 
мозкової оболонки, що заподіяні будь-якою вогнепальною чи 
невогнепальною зброєю або вибуховим пристроєм [12]. 

ЗПВГ мирного часу є різноманіття видів зброї, що застосовується. 
Серед них переважають: штатна, пневматична і саморобна зброя, 
мисливські рушниці, вибухові пристрої. 

До відкритої черепно-мозкової травми (ВЧМТ) відносяться 
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  Пістолет, вилучений 01.01.2014 р, у ході обшуку за місцем 
проживання громадянина Кравчука О.В. 1975 року народження, є 
самозарядним пістолетом виробництва України, моделі «Форт-12Р» серії 
ВИ №12345678 калібру 9 мм Р.А. Дані пістолети призначені для відстрілу 
набоїв несмертельної дії, споряджених гумовими або аналогічними за 
своїми властивостями метальними снарядами (ПНД-9П, Терен-3Ф) і 
належить до категорії гладкоствольної короткоствольної вогнепальної 
зброї. 

Пістолет придатний для стрільби набоями калібру 9 мм Р.А. Пістолет 
може використовуватися для здійснення пострілів методом роздільного 
заряджання з використанням як запалювального складу шумових набоїв 
калібру 9 мм (Р.А. Knall), у якості снаряду картеч діаметром 5-5,5 мм. 

Набій, який заряджений у зброю, сертифікований або не 
сертифікований «посилений, чорний, Knall і т.п.» значення не має. 
Експертиза в кожному разі визнає травматичний пістолет або револьвер 
вогнепальною зброєю. Розвиток подальших подій залежить тільки від того 
зареєстрована зброя чи ні. Якщо зброя зареєстрована й куля в набої 
гумова, то проблем не повинно бути. 

У кожному разі, власникові травматичної зброї панікувати з приводу 
визнання його зброї «вогнепальною» не варто, якщо, звичайно, в магазині 
вашої зброї немає набоїв, заряджених картеччю або іншим метальним 
снарядом, який не можна віднести до гумових або схожих за 
властивостями кулями. У випадку наявності подібних боєприпасів 
кримінальної відповідальності не уникнути. 

У всіх інших випадках, відповідно до положень другої частини п.4 і 
п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року 
№3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 
вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами», травматична 
зброя й набої до неї не можуть бути віднесені до предмета злочинів, 
відповідальність за які настає згідно з законом. 

Варто відзначити, що за аналогією з офіційною травматичною зброєю, 
можуть бути визнані вогнепальною зброєю газові й стартові пістолети. 
Наприклад, дуже популярні в Україні газовий пістолет ПГШ-790 і 
стартовий пістолет ZORAKI-MOD 914, наші співвітчизники після 
незначної доробки споряджають травматичними набоями. У випадку 
виявлення такої зброї (або аналогічної інших марок) працівниками 
правопорядку, зброя й «боєприпаси» вилучаються й відправляються на 
експертизу, а справа передається до суду. Найчастіше власники такої зброї 
можуть відбутися легким переляком. Зброя й «боєприпаси» згідно зі ст. 
195-4 ч.1 Кодексу про адміністративні правопорушення України 
конфіскують, а власник заплатить адміністративний штраф. 

Але так буває не завжди! У випадку значної переробки зброї (під 

сфері кримінально-процесуального пізнання є процесуальним інститутом, 
який склався історично. Протягом всього свого розвитку спеціальні 
знання слугували успішному вирішенню завдань кримінального процесу. 

Сучасні технології сьогодення дозволяють розслідувати найбільш 
заплутані злочини та встановлювати особу яка вчинила їх при найменших 
залишених слідах злочинної діяльності. 

Також, на нашу думку, для швидкого, повного й неупередженого 
розслідування вбивств, слідчому необхідно обов’язково використовувати 
науково-технічні засоби з метою фіксації слідів, речових доказів, обставин 
подій вчинення злочину при оглядах місця події, слідчих експериментах, 
шляхом застосуванні фото-, відеозйомки, а також звукозаписної 
апаратури. 
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  бойовий набій), наявності набоїв з «картеччю» у магазині зброї або 
кишенях, спробі продажу такої зброї настає кримінальна відповідальність 
як з умовним, так і реальним позбавленням волі на строк від 2-х років і 
більше. 

 
 
Довжаниця Р.О. 
ВИКОРИСТАННЯ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. 
ПОНЯТТЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ОЗНАК 
Трасологічна ідентифікація є різновидом криміналістичної 

ідентифікації і тому цілком ґрунтується на її положеннях. Ідентифікація у 
трасології виходить з положення, що кожен матеріальний предмет, 
людина або тварина має такі ознаки зовнішньої будови, що роблять його 
індивідуальним, неповторним і відрізняють від інших, хоча б і дуже 
схожих на нього. Будучи відображеними в слідах, ці ознаки дозволяють 
ідентифікувати об’єкт за такими слідами. 

Під зовнішньою будовою якого-небудь об’єкта в трасології 
розуміється його форма, розміри і рельєф поверхні. Відповідно до цього й 
ознаками зовнішньої будови є такі властивості об’єкта, що виражаються в 
конфігурації і розмірах. Цими ознаками може характеризуватися зовнішня 
будова як об’єкта в цілому, так і будь-якій його частині або деталі, у 
зв’язку з чим ознаки поділяються на загальні і окремі. Під загальними 
розуміють ознаки, що характеризують об’єкт у цілому, а під окремими – 
його деталі. 

При цьому об’єктом може бути не обов’язково який-небудь цілий 
предмет (річ) або людина, але і будь-яка його частина. З урахуванням 
цього поняття «загальні і окремі ознаки» в однаковій мірі застосовуються 
як до предмета в цілому, так і до будь-якої його частини, розглянутої в 
даному конкретному випадку як самостійний об’єкт. Наприклад, стосовно 
підошви взуття в цілому округлі виступи на ній будуть ознаками 
окремими. Але при вивченні самих виступів загальними ознаками будуть 
їх форма і розміри, а окремими – більш дрібні деталі зовнішньої будови. 
Відповідно до цієї класифікації, тобто переходячи від загального до 
окремого, проводиться вивчення об’єктів у процесі їх огляду або 
порівняльного дослідження. 

Розподіл ознак на загальні і окремі, критерієм якого є відношення їх 
до безпосереднього вивчення об’єкта (ступінь деталізації об’єкта), не 
можна змішувати з класифікацією ознак за їх ідентифікаційною цінності. 
Тим часом у практиці й у криміналістичній літературі нерідко можна 
зустріти таке змішування, коли загальні ознаки для усіх випадків 
прирівнюються до групових, тобто властивих групі однотипних об’єктів, а 
окремі – до одиничного (індивідуального), тобто властивих лише окремим 
об’єктам. 

без спеціальних знань, технічних засобів сучасних розробок та наукових 
досліджень. 

Використання спеціальних знань та технічних засобів у розслідуванні 
злочинів має глибоке історичне коріння. «Пізнання події злочину» це 
багатопрофільна діяльність, яка потребує як емпіричних, так і наукових 
знань з різних галузей науки, техніки, мистецтва і ремесла. Тому ще з 
глибокої давнини при розслідуванні злочинів, пов’язаних із убивствами і 
заподіянням тілесних ушкоджень, використовували спеціальні знання, 
запрошуючи для цього обізнаних осіб, які допомагали вирішувати складні 
питання [2, с. 41]. У наш час їх називають спеціалістами. 

Спеціальні знання є важливим процесуальним інститутом, який 
визначає підстави участі обізнаних осіб у розслідуванні злочинів, а також 
умови застосування цих знань в кримінальному процесі [3, с. 244]. Їх 
реалізацію у судочинстві являє собою судова експертиза. 

Ефективне розслідування насильницьких злочинів можливе лише за 
сукупністю спеціальних та практичних знань. Практичні знання це 
багатопрофільна галузь, яка склалася на основі вікового досвіду 
повсякденно-практичної діяльності людей [4, с. 5]. Вони ґрунтуються на 
життєвій практиці, здоровому глузді та індивідуальному досвіді окремих 
людей [5, 15]. 

Значення спеціальних знань проявляється у тому, що їх використання 
для вирішення питань, які виникають у процесі розслідування злочинів, 
спонукає до появи тієї чи іншої інформації – орієнтуючої, консультативної 
при роботі спеціаліста або доказової – про фактичні дані – при проведенні 
судової експертизи. Якщо ж установлені за допомогою спеціальних знань 
обставини не мають самостійного юридичного значення, вони можуть бути 
корисними для констатації доказових юридичних фактів в провадженнях, 
які знаходяться з цими обставинами у різних зв’язках [6, с. 50]. 

Варто зазначити, що останнім часом значно розширилися можливості 
традиційних судових експертиз у встановленні статі, віку, стану 
виконавця документа за допомогою лазерної, комп’ютерної, голографічної 
техніки, дослідженні мікрооб’єктів. Упроваджуються нові експертизи: 
ґрунтознавча, біологічна, екологічна. Розроблені методики 
ентомологічних досліджень із встановлення давнини настання смерті, 
теоретичні основи судової вибухотехнічної експертизи. Створені 
спеціальні лабораторії для дослідження і використання методів 
криміналістичної голографії. Систематизовано і запропоновано для 
практичного використання цільові збірники, що висвітлюють тактико-
методичні прийоми і засоби розслідування злочинів [7, с. 60]. Всі ці 
досягнення є величезною допомогою слідчому при розслідуванні злочинів 
та встановленні істини по справі, дають відповіді на складні і як здається 
на перший погляд нелогічні запитання. 

Це все дозволяє зробити висновок про те, що спеціальні знання у 
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  Для індивідуалізації об’єкта його загальні і окремі ознаки можуть 
мати різне значення. Одні з них через своє походження або з інших 
причин властиві не одному, а декільком і навіть багатьом такого ж роду 
об’єктам. Так, ту саму конфігурацію і розмір підошви можна зустріти в 
багатьох екземплярах взуття, оскільки використовувана ступінь точності 
вимірювань відносно невисока. Так само і дрібний рельєф на підошві 
взуття, з погляду його зовнішньої будови (форми, розміру, розташування) 
буде майже однаковий на всіх екземплярах, виготовлених на одній 
пресформі. Такі ознаки, властиві групі однотипних об’єктів, називаються 
груповими. Інші ознаки зовнішньої будови внаслідок випадковості свого 
виникнення властиві тільки окремому об’єкту і тому є одиничними 
(особливостями). Відносно взуття ними можуть бути, наприклад, форма і 
розмір грубо виготовленої набійки на каблуці або пошкодження 
рельєфного малюнка на підошві черевика. 

Таким чином, зовнішня будова кожного матеріального об’єкту 
характеризується як ознаками, що мають групове значення, так і 
одиничними, властивими тільки йому одному, і неповторними в інших 
аналогічних, схожих на нього об’єктах. 

Однак з цього зовсім не випливає, що за однією такою одиничною 
ознакою, відображеній у сліді, можна встановити, ідентифікувати об’єкт, 
що утворив даний слід. Це пояснюється тим, що, по-перше, об’єкти, що 
можуть стати предметом трасологічної ідентифікації, і особливості їх 
зовнішньої будови вивчені ще недостатньо, а стосовно багатьох об’єктів 
зробити це заздалегідь майже неможливо. Навіть у дактилоскопії як 
найбільш розробленої галузі трасології узори на поверхні шкіри вивчені, в 
основному, лише з погляду їх будови в площинному відображенні і 
недостатньо вивчені ознаки, що індивідуалізують папілярні узори в їх 
об’ємному вираженні; по-друге, самі ознаки відображаються в слідах, як 
правило, не адекватно, а з тим або іншим ступенем викривлення. У 
поверхневому сліді, як відомо, не відображаються всі особливості 
рельєфу. Абсолютно точне відображення майже неможливе і в об’ємних 
слідах, через структуру слідосприймаючої речовини. У зв’язку з цим, а 
також внаслідок інших умов слідоутворення, про які говорилося раніше, 
та сама деталь об’єкта в різних умовах відобразиться в слідах неоднаково, 
а схожі деталі різних об’єктів можуть мати в слідах близькі, важко 
відмінні відображення. Це значить, що в процесі порівняльного 
дослідження експерт часто має труднощі при вирішенні основного 
питання – відобразилася в даному випадку ця деталь (ознака) або схожа з 
нею інша (тобто аналогічна ознака, але іншого об’єкта). 

От чому ідентифікація здійснюється не за окремо взятими деталями 
(одиничними ознаками), відображеними у сліді, а за їх комплексом. У 
цьому випадку ознаки, взяті в сукупності, дозволяють індивідуалізувати 
об’єкт та ідентифікувати його за слідом-відображення. 

Для того, щоб цифрова фотографія ефективно та якісно 
впроваджувалась особами, які здійснюють кримінальне судочинство, в 
матеріали кримінального провадження, необхідне подальше створення 
спеціальних курсів, де б особи навчались працювати з програмним 
забезпеченням графічних редакторів та інших комп’ютерних програм. 

 
 
Терещенко Ю.В. 
ЗАСОБИ ЕФЕКТИВНОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ 
Найтяжчим злочином, незважаючи на політичний устрій держави, її 

соціально-економічне становище, завжди є вбивство людини. Вбивство, 
тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вважається 
найтяжчим злочином проти особи. Його суспільна небезпечність полягає у 
тому, що під час вчинення вбивства відбувається свідоме посягання на 
життя іншої людини. Наслідок у вигляді смерті не має зворотного 
характеру, оскільки шкода, заподіяна потерпілій особі, не може бути 
усунена, що унеможливлює її відшкодування або компенсацію 
потерпілому чимось іншим. 

Основний Закон України (ст. 3) визнав людину, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. 

Крім того, Конституція України гарантує невід’ємне право людини на 
життя і захист цього права є обов’язок держави (ст. 27). 

Основоположним документом у цій галузі необхідно вважати 
Конвенцію про захист прав і основоположних свобод (1950 р.), яка була 
ратифікована Україною 17 липня 1997 року (далі – Конвенція). Частина 1 
ст. 2 Конвенції зазначає, що право кожного на життя охороняється 
законом. 

Кримінальний кодекс України спрямований на кримінально-правову 
охорону життя та здоров’я особи як найбільш важливої соціальної 
цінності, тому вбивство вважається найтяжчим злочином проти особи і 
передбачає за такий вид злочину найсуворіше покарання – довічне 
позбавлення волі. З огляду касаційної практики Верховного Суду України 
(2007р.) практично всі вироки апеляційних судів, якими особи 
засуджуються до довічного позбавлення волі, оскаржуються у 
Верховному Суді України [1, с. 861]. Тому при розслідуванні вбивств на 
слідчого покладається величезна відповідальність за повне, об’єктивне, 
неупереджене, без необґрунтованої підозри та обвинувального ухилу 
встановлення за допомогою зібраних доказів всі обставини вчиненого 
злочину. Слідчий не має права на помилку, на підвласну кожній людині 
жалість, емоційне ставлення, – лише факти. 

З кожним роком розслідування насильницьких злочинів стає більш 
важкою та кропіткою роботою, під час якої взагалі неможливо обійтися 
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  Хоча кожний матеріальний об’єкт індивідуальний у своїй зовнішній 
будові, однак його ідентифікація за слідами не завжди виявляється 
можливою. І залежить це не тільки від умов слідоутворення та якості 
слідів, але і від самих слідоутворюючих об’єктів. 

Трасологічна ідентифікація за слідами-відображеннями може бути 
успішно здійснена за умови, що об’єкт ідентифікації має доволі виражену 
зовнішню будову, тобто такі індивідуальні особливості, що піддаються 
спостереженню і відображаються в слідах. Якщо в об’єкті таких 
особливостей немає (наприклад, предмет із гладкими поверхнями), 
ідентифікувати його за слідами-відображеннями виявиться майже 
неможливо. 

Важливе значення для ідентифікації має стійкість зовнішньої будови. 
Різні об’єкти мають різний ступінь стійкості своєї зовнішньої будови. 
Сліди об’єктів зі стійкою зовнішньою будовою дозволяють провести 
ідентифікацію навіть у тих випадках, коли з моменту утворення сліду і до 
виявлення об’єкта пройде значний час. На противагу цьому об’єкт із менш 
стійкою будовою може за цей період часу змінити свою зовнішню будову, 
що зробить неможливим провести його ідентифікацію за раніше 
залишеним слідом. 

Виразність і стійкість зовнішньої будови властиві великій кількості 
твердих тіл, ними володіють також людина і тварини. Це дозволяє 
ідентифікувати більшість матеріальних об’єктів, що виявляються 
предметом трасологічного дослідження. 

Однак стійкість зовнішньої будови багатьох об’єктів, а тим самим і 
практична можливість трасологічної ідентифікації в значній мірі залежить 
і від зовнішніх умов (причин). Так, у результаті зношення або ремонту 
може істотно змінитися підошва взуття і тим самим обмежити можливість 
її ідентифікації. Неможливим може виявитися ідентифікація сокири за 
слідами розрубу, якщо ця сокира перед дослідженням заново заточена. 
Тому експерту важливо знати і враховувати не тільки ступінь стійкості 
об’єкта до ідентифікації взагалі, але й умови, у яких цей об’єкт знаходився 
в період між утворенням сліду і дослідженням, які зміни отримав або міг 
одержати за цей час. 

Типовим для трасологічної ідентифікації є ототожнення конкретного 
об’єкта (предмета, людини, тварини) за ознаками його зовнішньої будови, 
відображеними у слідах. 

Дещо своєрідною є ідентифікація цілого за частинами, а точніше – 
встановлення, чи не складали раніше кілька частин розчленованого 
предмета одне ціле. Вона ґрунтується на тому, що частини розділеного 
предмета (розбитого, розрізаного і т.п.) зберігають на собі багато 
загальних для них ознак, у тому числі таких, що відносяться до зовнішньої 
будови, за допомогою яких можливо довести, що досліджувані частини 
раніше складали одне ціле. Деякі з цих ознак відображалися в об’єкті до 

сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і 
судом під час судового розгляду». 

На стадії досудового розслідування для фіксації перебігу та 
результатів проведення слідчих (розшукових) дій спеціалісти можуть бути 
залученні для проведення допиту (ч. 5 ст. 224 КПК), пред’явлення для 
впізнання (ч. 8 ст. 228 КПК), виконання ухвали про дозвіл на обшук житла 
чи іншого володіння особи (ч. 7 ст. 236 КПК). Отже, майже до кожного 
протоколу проведення слідчої (розшукової) дії додаються додатки у 
вигляді одиночних фотознімків або у вигляді фототаблиць. 

Перш ніж приступити до роботи з цифровими фотографіями особа 
повинна мати хоча б базові знання та навички по роботі з електронними 
фотографіями та фотоапаратом. Для отримання якісного зображення не 
достатньо лише одного натискання кнопки на фотокамері, а потрібно ще 
зробити певні програмні налаштування для того, щоб отримати якісний 
фотознімок. Звісно, що виробники фотокамер намагаються максимально 
спростити принцип роботи та меню налаштування фотокамери, 
покладаючи цю роботу як на програмне забезпечення та автоматику 
фотокамери, так і на роботу в ручному режимі. 

Якщо фіксація за допомогою фотоапарата не є проблематичною, то 
більш проблемним є питання підготовки фотозображень для друку та 
складання фототаблиць. Аналізуючи діяльність працівників Експертної 
служби МВС України, можна дійти висновку, що переважна більшість 
фототаблиць до висновків експерта, оглядів місць подій складаються в 
програмі Microsoft WORD та друкуються на звичайних офісних 
принтерах. Трапляються випадки, коли фототаблиці складаються з 
порушенням певних вимог, фотозображення мають порушені 
співвідношення сторін, розмірів об’єктів на фотознімках, порушення 
експозиції фотозображення, а це впливає на якість фототаблиць. Програма 
Microsoft WORD досить легка та інтуїтивно зрозуміла для користувача і 
тому з нею легко працювати, але трапляються випадки коли без 
спеціальних знань в ній не розібратись. Для обробки та корекції 
фотозображень в більшості випадків використовується програма «Adobe 
PHOTOSHOP». Ця програма є унікальним і універсальним інструментом 
для роботи з фотозображенням і в певних випадках може доповнювати, а 
інколи й замінювати дорогі спеціальні прилади при дослідженні 
документів та фотозображень. Звісно, що «Adobe PHOTOSHOP» є доволі 
складним інструментом для користувача і перед її використанням 
користувачеві потрібно проходити навчальні курси для роботи з цією 
програмою. Тому було б доцільним створення відповідних курсів з 
вивчення роботи з програмами, які застосовуються в експертній роботі із 
залученням відповідних спеціалістів для підготовки з оволодіння 
методами та способами роботи з цифровими фотографіями та програмним 
забезпеченням як студентів так і практичних працівників. 
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  його поділу на частини (наприклад, загальна конфігурація, розмір, 
особливості поверхні або внутрішньої будови), а інші виникають 
внаслідок цього поділу (особливості ліній і площин розриву, розламу, 
розрізу). 

Більшість цих ознак відносяться до трасології. Одні з них є слідами 
відображення певної частини на інший або якийсь третій предмет на обох 
частинах (сліди інструментів у результаті обробки, випадкові подряпини, 
ум’ятини). Інші, як, наприклад, особливості площини (ліній) 
розчленування, принципово нічим не відрізняються від слідів-відображень 
– одна площина (лінія) за формою і розмірами цілком відображає 
відповідну їй іншу, причому так само, як і в слідах-відображеннях, тобто 
дзеркально за положенням і зворотне за рельєфом, якщо відображення 
об’ємне. Треті, хоча і мають принципово інше походження (наприклад, 
річні кільця дерева, тріщини, плями і т.п.), але розглядаються насамперед 
з погляду їх зовнішньої будови (форми, розміру, положення), як і об’єкти 
в трасології. Нарешті, у випадках, коли встановлюється ціле за його 
частинами, найбільш цінними найчастіше є сліди, що відображають 
зовнішню будову однієї частини (деталі) на іншій, що виникли в 
результаті їх взаємодії. 

Усе це дозволяє розглядати встановлення цілого за частинами як 
своєрідний різновид трасологічної ідентифікації, що ґрунтується на 
загальних принципах і методиці дослідження слідів-відображень. 
Особливістю цього виду дослідження є, зокрема, те, що тут наявні самі 
об’єкти (а не їх відображення) і тому обсяг ознак, що зіставляються, у 
порівнянні зі звичайною трасологічною ідентифікаційною експертизою в 
більшості випадків значно ширше, а саме дослідження повніше. Це 
пояснюється тим, що в нескладних випадках встановити, що дві частини 
«якого-небудь об’єкта складали раніше одне ціле, може сам слідчий або 
оперативний працівник. 

 
 
Доронькіна А.А. 
ДОСЛІДЖЕННЯ УПАКОВКИ 
КОНТРАФАКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
Міжнародна спільнота докоряє українцям, що вони схильні до 

масового вживання фальсифікованих товарів. Особливо це стосується 
медичних засобів й препаратів, програмного забезпечення, харчових 
продуктів, будівельних матеріалів, виробництва продукції на лазерних 
носіях, а також порушень авторських прав та прав інтелектуальної 
власності [1, с. 12]. 

Питанням порушення прав інтелектуальної власності присвячено 
низку праць таких науковців, як О.В. Воробей, В.В. Бірюков, Р.С. Белкин, 
В.П. Колмаков, О.А. Дворякін, В.Г. Версан та ін. Цим питанням 

кримінального провадження. 
На сьогоднішній день не існує єдиної думки про те, чи доцільно 

використовувати цифрову фотографію в матеріалах кримінального 
провадження. Одні стверджують, що це полегшує роботу, а інші, що у 
цифрові зображення можуть бути внесені певні зміни, тобто здійснити 
електронний монтаж зображення (хоча такий монтаж можливий і в 
аналоговій фотографії). 

Питання застосування цифрової фотографії при розслідуванні 
кримінальних правопорушень останнім часом не тільки постійно 
перебуває у полі зору вчених-криміналістів та експертів-практиків, а й 
творчо вдосконалюється ними в напрямах правового застосування 
науково-технічних засобів і процесуального оформлення результатів 
фотографування. 

Розслідування кримінальних правопорушень передбачає виявлення, 
збирання, дослідження, оцінювання та використання речових доказів у 
процесі встановлення об’єктивних та суб’єктивних ознак кримінального 
правопорушення. Обов’язковою умовою для успішного вирішення вище 
перерахованих завдань є використання у цій діяльності криміналістичної 
фотографії, тим більше, що цифрова фотографія дозволяє оперативно 
оцінювати якість фіксування слідчих (розшукових) дій. 

Із прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу 
відбулося процесуальне закріплення використання цифрової фотографії в 
кримінальному судочинстві. Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України – 
процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, 
документи, висновки експертів. Відповідно до ч. 1 ст. 99 «Документом є 
спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний 
об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, 
зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту 
чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження». В 
п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України зазначено, що до документів, за умови 
наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, 
можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші 
носії інформації (у тому числі електронні). В ч. 1 ст. 103 КПК України 
зазначено, що процесуальні дії під час кримінального провадження 
можуть фіксуватися на носії інформації, на якому за допомогою технічних 
засобів зафіксовані процесуальні дії. В п. 4 ч. 2 ст. 105 КПК України 
зазначено, що додатками до протоколів є фототаблиці, схеми, зліпки, носії 
комп’ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст 
протоколу. 

У відповідності до Кримінального процесуального кодексу України, а 
саме ч. 2 ст. 71 – «спеціаліст може бути залучений для надання 
безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, 
планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) 
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  присвячено й дисертаційні дослідження Д.В. Сердюкова (2007), 
З.А. Ібрагімова (2003), В.В. Акулова (2008), В.А. Галанова (2003). 

Існують деякі особливості призначення експертиз у справах, 
пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, залежно від 
слідчої ситуації, що склалася на певний момент [2, с. 72]. 

Спираючись на практичний досвід, можна казати про те, що у справах 
про порушення прав інтелектуальної власності, перед початком 
кримінального провадження, проводиться попереднє дослідження 
об’єктів. На дослідження надходить продукція, отримана оперативними 
працівниками при проведенні різних оперативно-розшукових заходів, як 
правило, гласної або негласної контрольної закупки. Особливість полягає 
в тому, що на дослідження надається лише невелика частина наявної 
продукції. В цьому випадку від експерта необхідна оперативність в 
проведенні досліджень, для того щоб звести до мінімуму можливість 
злочинців приховати сліди злочину. Тому, зазвичай, призначається 
техніко - криміналістичне дослідження документів, за допомогою якого 
можна найшвидше встановити наявність або відсутність ознак відмінності 
поліграфічної упаковки вилученої продукції від наявного у розпорядженні 
експерта оригінального зразка. Типовими і найпоширенішими об’єктами 
дослідження в даному випадку стають: сама упаковка (вирішується 
питання про спосіб нанесення зображень і відповідності його зразку), 
наклейки (етикетки, контретикетки), голографічні наклейки, акцизні 
марки, захисні марки. 

На дослідження, як правило, надходить уся вилучена продукція. 
Кількість об’єктів може коливатися від декількох сотень до декількох 
тисяч, в той час як часові межі досудового розслідування дуже обмежені. 
У подібних випадках, доцільним буде створення робочих груп з 2-х або 
більше експертів. В більшості випадків дослідження контрафактної 
продукції є комплексними [3, с. 4]. 

Технічна експертиза документів призначається з метою дослідження 
якості, способу виготовлення упаковки, захисної етикетки, голограми, 
відповідності цих об’єктів ліцензійним (тобто оригінальним), виявлення 
ознак і способів підробки. У процесі цієї експертизи спеціалісти фіксують 
наявність або відсутність ознак контрафактності, які не цілком очевидні і 
виявлення яких потребує спеціальних знань, відповідного 
криміналістичного обладнання, порівняльного дослідження. Так, 
встановлення факту відмінностей поліграфічної упаковки, вилученої в 
імовірного порушника, від упаковки оригінальної продукції за дизайном, 
оформленням, способом виготовлення (наприклад, виготовлення упаковки 
шляхом копіювання оригінальної упаковки, виявлення підробки захисної 
етикетки чи голограми або їх невідповідність оригінальним) свідчить про 
наявність ознак контрафактності досліджуваного примірника. 

На вирішення судово-трасологічної експертизи ставляться питання 

1) завданням відповідних органів є різноманітне, включаючи правове 
обслуговування, забезпечення діяльності органів державної влади; 

2) наявність статусу державного органу; 
3) відсутність правової відповідальності за реалізацію повноважень 

держави (відповідальність за їх діяльність несе глава держави). 
Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для 

забезпечення своєї діяльності Президент України володіє достатньо 
широкими правами в питанні створення допоміжних органів і він активно 
користується цим правом. В подальшому систему цих органів слід 
оптимізувати. І однією з найважливіших передумов оптимізації існуючих 
механізмів сприяння забезпеченню ефективного виконання Президентом 
України своїх Конституційних повноважень є чітке визначення правового 
статусу консультативних, дорадчих органів, що зумовлює перспективи 
подальших досліджень, які мають ґрунтуватися на результатах аналізу 
проблемних питань державної політики у сфері нормативного 
забезпечення діяльності Президента України. 

 
Список використаних джерел 

1. Конституція України від 28 червня 1998 року. Із змінами, 
внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV (Закон 
України від 8 грудня 2004 року №2222-IV визнано таким, що не відповідає 
Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням 
Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010 у 
зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та 
прийняття), Законом України від 1 лютого 2011 року №2952-VI. 

2. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С.Г. 
Серьогіної. — X.: Право, 2005. – 256 с. 

3. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве 
самоврядування в Україні: Підручник / О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін. – 
Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002 – 656 с. 

4. Шутович В.В. Місце і роль консультативних, дорадчих органів у 
системі нормопроектного забезпечення діяльності Президента України: 
проблеми теорії та практики / В.В. Шутович // Стратегічні пріоритети – 
№3(12) – 2009 – С. 74-78. 

 
 
Терешкевич А.І., Джей С.М., Мендус С.І. 
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ФОТОГРАФІЇ В 
МАТЕРІАЛАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
Науково-технічний прогрес зумовив появу цифрових технологій і 

активне їх впровадження у всіх сферах діяльності людини. Зокрема, це 
поява цифрової фотографії та, як наслідок, її використання в матеріалах 
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  щодо можливості використання цього конкретного обладнання для 
виготовлення визначених предметів. 

Для вирішення одного з основних питань, щодо розміру заподіяної 
шкоди – призначається товарознавча експертиза. При цьому оцінка 
розміру шкоди залишається за слідчим. 

Отже, на практиці проведення комплексу експертиз контрафактної 
продукції сильно ускладнене. На наш погляд, дещо змінити таку ситуацію 
на краще допоможе широке впровадження експертних технологій у 
практичну діяльність експертних підрозділів. 

 
Список використаних джерел 

1. Ковальський В. Захист права інтелектуальної власності. Проблема 
контрафакту / В. Ковальський // Теорія і практика інтелектуальної 
власності. – 2007. – №6. – С. 12. 

2. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права і 
суміжних прав : погляд на проблему / М. Мельников // Право України. – 
2003. – № 4. – С. 72. 

3. Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і 
суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України: / 
О.О. Штефан // Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України. – 2000. – С. 4. 

 
 
Дружинович Д.А. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ 
ПІДРОБКИ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ ДОКУМЕНТІВ 
Останнім часом випадки фальсифікації тих чи інших документів 

стають більш розповсюдженим явищем. Із розвитком технологій зростає 
професійний рівень злочинців, а тому вивчення основних способів 
підробки захисних засобів документів є дуже актуальним. 

Протягом всього часу проблемою вивчення документів зі 
спеціальними захисними засобами цікавились багато вчених, серед яких 
Пузанков Д.В., Шашкин С.Б., Шляхов А.Р., Яблоков Н.П. та інші, чиї 
праці стали підґрунтям нашого дослідження. 

Зазвичай, спосіб підробки документу обумовлюється наявністю у 
суб’єкта тих чи інших матеріалів, обладнання, володіння ним певними 
професійними навичками та кримінальний досвід. Тому в документи 
зміни вносяться або частково, або повністю. У першому випадку на 
оригіналі змінюють певні його реквізити, наприклад, прізвище та ініціали. 
У документах, що засвідчують особу, дають права, звільняють від 
обов’язків, часто зустрічаються такі способи часткової підробки, як 
підчистка з подальшою допискою або без неї, хімічний вплив на 
фарбувальний матеріал штрихів (травлення), заміна фотокартки, аркушів, 

Президента України. 
В науковій літературі можна зустріти декілька видів класифікацій 

допоміжних органів при Президентові України. 
Так на думку С.Г. Серьогіної, всю сукупність допоміжних органів при 

Президентові України можна розподілити на дві групи:  
1) ті, існування яких безпосередньо передбачене Конституцією 

України, – Рада національної безпеки і оборони України, Представництво 
Президента України в Автономній Республіці Крим;  

2) ті, що утворюються за рішенням Президента України, – ради, 
комісії, комітети, робочі групи [2]. 

О.Н. Ярмиш, в свою чергу, пропонує класифікувати допоміжні органи 
при Президентові України за сферою компетенції, яку вони здійснюють: 

1) у сфері забезпечення національної безпеки і оборони України; 
2) у галузі державного управління і місцевого самоврядування; 
3) у сфері економічної політики та соціального партнерства; 
4) у сфері науково-технічної політики та культури; 
5) з окремих напрямів внутрішньої політики (соціальна сфера, права 

національних меншин, нагородна політика); 
6) у сфері забезпечення законності та правопорядку [3]. 
Ще одну класифікацію дає В.В. Шутович. За підставу класифікації він 

пропонує взяти напрямок діяльності допоміжних органів: 
1) органи, які мають забезпечити персональний статус Глави держави; 
2) органи, які представляють Главу держави назовні, тобто формують 

імідж Глави держави; 
3) органи, які координують діяльність інших державних структур [4]. 
На нашу думку, класифікацію цих органів може бути здійснено 

шляхом поділу їх на три категорії, за метою створення: 
1) постійно діючі консультативно-дорадчі органи, утворення яких 

обумовлюється нормами про відповідне повноваження Президента 
України (помилування, громадянство, нагородження тощо)  

2) консультативно-дорадчі органи, що утворюються для вирішення 
певних завдань, що виникають перед Українською державою і 
Президентом України як її Главою. Ця категорія консультативно-дорадчих 
органів, виходячи з їх завдань, є найбільш багаточисельною, оскільки 
значною мірою, підставою їх утворення є суб’єктивне бачення Глави 
держави потреби у таких органах.  

3) консультативно-дорадчі органи, утворювані для надання 
консультацій Президентові України у випадку виникнення надзвичайних 
ситуацій в державі. Їх діяльність за своїм характером має нагадувати 
діяльність Урядових комісій, а тому термін, на який вони утворюються, 
повинен бути недовгим.  

Щодо основних ознак допоміжних органів при Президентові України, 
до них можна віднести: 
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  фальсифікація відбитків печаток, штампів.  
У разі повної матеріальної підробки чистому аркушу паперу різними 

способами надається видимість справжнього документа. При цьому 
застосовуються нерегламентовані матеріали і технологічні процеси. Це 
може бути як груба підробка, так і кваліфікована, виконана на доволі 
високому технічному рівні, коли відтворюються деякі властивості таких 
трьох основних елементів технологічного ланцюжка захисту від підробки: 
спеціального паперу, спеціальних фарб та інших матеріалів нетрадиційної 
технології поліграфічного друку. 

Кваліфікована підробка спеціального паперу з усім спектром його 
захисних властивостей є винятком. Однак історія має свої приклади 
(наприклад, справа засудженого у 1978 році фальшивомонетника 
Баранова), коли злочинці, використовуючи відомості з доступної їм 
літератури і одночасно експериментуючи, отримували зразки паперу, за 
властивостями подібні до спеціального. 

При повній підробці документів злочинці, як правило, 
використовують доступні сорти паперу, на яких імітують водяні знаки 
такими способами: 

– малюванням або нанесенням відбитка з друкарської форми, зазвичай 
при цьому застосовується білий фарбувальний матеріал, однак експертна 
практика останніх років свідчить, що імітація водяних знаків може 
здійснюватися і темним фарбувальним матеріалом, такі випадки виявлені 
при дослідженні спеціальних марок для маркування алкогольної продукції 
(на деяких видах підробок водяний знак було емітовано чорною фарбою, 
нанесеною з растрових форм плоского друку); 

– малюванням (нанесенням відбитка) речовинами, які вміщують в себе 
жири та змінюють оптичну щільність паперу; 

– підчисткою верхнього шару паперу предметом з гострими краями; 
– тисненням зображення водяного знака за допомогою металевого 

кліше на попередньо зволоженому папері; 
– склеюванням двох аркушів тонкого паперу з імітацією водяного 

знака на внутрішній поверхні одного з них [1, с. 123]. 
Як правило, експертне дослідження водяних знаків та їх підробок не 

представляє складності. Візуально у відбитому світлі і проти світла можна 
виявити жирові плями і шар фарбувального матеріалу на поверхні паперу, 
у навскісному та прохідному світлі – його ділянки із віддаленим 
підчисткою верхнім шаром. Факт склеювання документа з декількох 
аркушів встановлюється спочатку в результаті візуального дослідження, а 
потім хімічною обробкою клейового шва з метою розділення склеєних 
аркушів шляхом розчинення клейової плівки. Для цього, залежно від 
застосованого клею як розчинники використовуються водяний пар, 
чистий бензин, спирт, ацетон. Водяні знаки, підроблені тисненням, 
виявляють зануренням документа в теплу воду. При цьому поверхня 

многоэпизодных и серийных преступлений. Одновременно с 
«растаскиванием» проблемы психологического портретирования по 
научным направлениям происходит и межведомственное её размывание, в 
силу чего специалисты одних ведомств дублируют работы других 
попросту не владея полнотой информации и утрачивая единство 
методического подхода, а в перспективе – возможности интеграции 
данных в методику. 
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Тарасенко К.В. 
ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ПРИ ГЛАВІ ДЕРЖАВИ: 
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ 
Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є 

Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і громадянина. Основні повноваження 
Президента України закріплені у статті 106 Конституції України. Глава 
держави здійснює також інші повноваження, визначені Конституцією 
України [1]. 

Відповідно до вищезазначених статей Конституції України, до 
компетенції Президента України відноситься дуже широке коло питань. І 
для того, щоб вчасно та ефективно їх вирішувати, відповідно до пункту 28 
статті 106 Конституції України, глава української держави створює в 
межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для 
здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні 
органи і служби [1]. На нашу думку, усю сукупність цих консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів і служб можна назвати Апаратом 
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  аркуша за набухання паперового шару вирівнюється й імітації зникають, 
тоді як справжні водяні знаки стають ще більш помітними. 

При підробці документів із спеціальними засобами захисту 
використовуються різні види поліграфічних фарб, як правило, загального 
призначення, а також інші фарбувальні матеріали. 

Фарби, за властивостями флуоресценції подібні до тих, які 
використовуються при виготовленні документів, в даний час є в 
широкому продажу; більшість фарбувальних матеріалів гелевих ручок 
також здатні до люмінесценції під дією УФ-випромінювання. Фарби, що 
мають магнітні властивості, нескладно виготовити в кустарних умовах, 
тому захист документів від підробки ґрунтується не на факті 
використання магнітних фарб, або таких, що світяться під дією 
електромагнітного випромінювання певної довжини хвилі, а на створенні 
з їх допомогою дискретних оптичних і магнітних полів, конфігурація яких 
і є важко відтворюваним елементом захисту.  

До останнього часу використання одноколірних фарб із різними 
властивостями в інфрачервоній ділянці спектра розглядалося як один з 
надійних способів захисту документів від несанкціонованого 
виготовлення. Однак узагальнення способів підробки спеціальних марок 
на алкогольну продукцію, зроблену А.С. Медведєвим, свідчить про те, що 
при їх фальсифікації застосовувалися ІЧ-метамерні фарби. 

На етапі досудового розслідування знання способу підробки, поряд з 
іншою криміналістично значущою інформацією, дозволить, по-перше, 
висунути обґрунтовані слідчі версії розслідуваної події, по-друге, 
здійснити планування розшукових дій з метою пошуку джерела 
підроблених документів. 

Спосіб підробки документів є одним з інтегральних параметрів, який 
має безпосереднє відношення до процесу їх виготовлення. Важливо ще й 
те, що він може бути діагностований в результаті експертного 
дослідження документів, тому і використовується як підстава для 
класифікації підроблених документів при формуванні та веденні їх 
експертно-криміналістичних колекцій і картотек [1, с. 213]. 

Особливістю теперішнього часу є переважання автоматизованих 
способів підробки документів, при цьому широко застосовуються засоби 
репрографії. Згідно з визначенням засобів репрографії, до останніх можна 
віднести апаратно-програмний комплекс на базі ПК, який включає 
системний блок із встановленим в ньому відповідним програмним 
забезпеченням, кольоровий сканер і кольоровий знакосинтезуючий 
друкувальний пристрій – принтер. Так, криміналіст Ю.Д. Карякін, 
досліджуючи комп’ютерні технології підробки документів, зазначає, що 
вони набули масового характеру і з початку 90-х років минулого сторіччя 
стали превалювати серед способів незаконного виготовлення документів. 
Технологія підробки документів за допомогою ПК доволі проста. 

[2]. В случаях внешне не мотивированных в привычных для 
правоохранителей логических цепочках мотиваций серийных 
преступлений влияние указанных негативных факторов возрастает 
многократно [3]. 

Наиболее значимыми в обозначенном контексте нам представляются 
теоретико-методологические сложности, основная суть которых может 
быть сформулирована весьма просто: на сегодняшнем уровне развития 
науки нет единой, удовлетворительной теории о взаимосвязи поведения 
(более узко – криминального поведения) и данных об оставленной этим 
лицом следовой информации на месте происшествия с фенотипическими 
описаниями внешности; социально-демографическими сведениями о 
привычном образе жизни, деятельности, в том числе и профессиональной; 
психологическими паттернами поведения, эмоционального реагирования 
и когнитивного стиля; криминологическими указаниями о причинах, 
условиях и наиболее типических приемах преступного поведения. 

Очевидными следствиями этого являются: 
– методологически – отсутствие адекватного и результативного 

подхода к обнаружению, описанию и фиксации релевантной информации 
на месте происшествия, из материалов уголовного дела, в частности, в 
протоколах судебно-медицинских исследований, данных других 
экспертиз, сведений о потерпевших лицах с целью формирования 
психологического портрета; 

– организационно – нет ни методической системы подобного рода 
исследований, ни соответствующего структурного подразделения, ни 
органа подготовки специалистов и их научно-методического обеспечения 
(включая сопровождение и консультирование); 

– методически – отчетливая тенденция к экстенсивному типу 
исследования проблемы психологического портретирования, где, с одной 
стороны, формируются локальные подходы с «разукрупнением», что, 
скажем, привело к выделению отдельно от многоэпизодных серийных 
преступлений, отграничению корыстных и сексуальных серий. Данную 
тенденцию, с тем условием, что в сформированных лакунах исследования 
будут идти интенсивным путем, с возможностью дальнейшей интеграции 
полученных данных в единую систему, можно считать в целом 
положительной. С другой стороны, такое состояние дел привело, образно 
говоря, к «растаскиванию» проблемы составления психологических 
портретов по отдельным научным направлениям, в результате чего, 
например, криминологи пытаются обобщить отдельные, разрозненные 
данные [1, 4] вне дифференциации возможностей и компетенции как 
правоохранительных органов, так и экспертов в области криминальной 
психологии и психиатрии. Тем временем психиатры-клиницисты [5] видят 
решение проблемы в углубленных клинических, физиологических и 
биохимических исследованиях, вне учета специфики расследования 
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  Спочатку сканується лицьовий та зворотний боки оригіналу, а потім їх 
зображення за допомогою принтера переносяться на папір. 

Інший автоматизований спосіб підробки документів пов’язаний із 
використанням кольорових електрофотографічних копіювальних 
пристроїв. 

При повній підробці документів із спеціальними засобами захисту 
фотографічним способом з використанням кольорового фотопаперу 
можливе досягнення високого ступеня схожості з оригіналом за 
топографічними ознаками і передачею кольору. Однак такі підробки легко 
розпізнаються, оскільки для їх виготовлення застосовуються специфічні 
матеріали, до яких належить спеціальний гідрофобний папір із нанесеним 
на його поверхню фотоемульсійним шаром. Зображення на проявленому 
фотопапері будується у внутрішніх шарах фотоемульсії. Дрібні деталі 
малюнка, мікротекст не відтворюються, оскільки при фотозйомці для 
отримання загального вигляду документа фотоапарат розташовують від 
нього на такій відстані, яка не дозволяє об’єктиву передати на 
фотоматеріалі роздільно дрібні деталі оригіналу. 

Підробки, виконані поліграфічним способом, становлять найбільшу 
небезпеку, оскільки його використання дозволяє, по-перше, отримувати 
значні тиражі, по-друге, наблизити якість зображень на імітаціях до 
справжнього аналогу, що ускладнює їх розпізнавання. 

У більшості випадків поліграфічне виготовлення підроблених 
документів здійснюється за такою технологічною схемою: 

– підготовка якісного оригіналу; 
– репродукування оригіналу з метою отримання негативних або 

діапозитивних фотографічних форм, при цьому може бути використаний 
процес або кольороподілу з одночасним перекладом кольороподілених 
складових зображення оригіналу в штриховий вигляд для подальшого 
друку кольорами растрового набору, або виділення на оригіналі ділянок, 
забарвлених в однакові кольори, з метою подальшого виготовлення для 
кожного з них своєї друкарської форми; 

– копіювання зображення з фотоформ на матеріал друкарських форм; 
– обробка формного матеріалу (хімічна, механічна), що полягає у 

підготовці друкарських форм для того чи іншого виду друку; 
– обробка друкарських форм, наприклад, за допомогою штихелів – 

інструментів з гострою різальною кромкою; 
– друкування. 
Для опрацювання на імітаціях дрібних деталей оригіналу до 

виготовлення фотоформ може використовуватися позитивна чи негативна 
ретуш, для чого відзняте зображення у збільшеному вигляді експонується 
на фотопапір або проектується на аркуш креслярського паперу. 
Зображення, спроектоване на креслярський папір, промальовується тим 
самим способом. Відретушований макет використовується для 
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Сушко Р.Н. 
МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТИРОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
СЕРИЙНЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Учитывая, что перед милицией сегодня стоят сложные задачи, 

требующие современных подходов к расследованию тяжких 
преступлений, в современной криминалистике и уголовно-
процессуальной деятельности активно применяется метод 
психологического портретирования. 

В правоохранительной практике под методом психологического 
портретирования подразумевается метод определения индивидуально-
психологических особенностей и особенностей поведения объекта 
оперативного внимания путём составления психологического портрета. 

При составлении психологического портрета лица, совершившего 
насильственное преступление, особенное место занимают причинно-
следственные связи в преступном поведении объекта оперативного 
внимания. 

Проблема качественного и эффективного расследования 
многоэпизодных насильственных преступлений (в том числе и серийных, 
к которым относим убийства и изнасилования, а так же их сочетания) 
сохраняет свою актуальность и значимость. Это обусловлено как 
неуклонным ростом такого рода правонарушений, так и трудностями 
понимания зависимости между имеющейся следовой информацией и 
комплексной характеристикой личности искомого лица. 
Факультативными сложностями расследования таких преступлений 
следует считать человеческий (слабая подготовленность оперативных и 
следственных подразделений, недостаток кадрового обеспечения) фактор 
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  виготовлення фотоформ [2, с. 142]. 
Таким чином, ефективність розслідування злочинів, пов’язаних з 

підробкою документів із спеціальними засобами захисту, визначається 
наявністю відповідної науково-методичної бази, необхідної для 
проведення попереднього дослідження і проведення експертиз. 

Отже, підводячи підсумок, зазначимо, що для проведення всебічного, 
повного і об’єктивного дослідження експерти повинні чітко уявляти 
технологію виготовлення засобів захисту цінних паперів, можливі 
способи підробки цінних паперів, їх ознаки, використовувані при цьому 
матеріали та обладнання. 
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Жагловський О.Л. 
ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ БАНКНОТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ БОРОТЬБИ З ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВОМ 
Актуальність даної теми полягає у правоохоронній діяльності, шляхом 

своєчасного викриття фактів фальшивомонетництва. Взаємодія та 
ефективність роботи експертних підрозділів із іншими підрозділами 
внутрішніх справ при виявленні на місці події грошових банкнот, а також 
при виявленні таких предметів у процесі особистого огляду чи огляду 
транспортного засобу, підвищиться, якщо, будуть надаватися 
інформаційні листи з ілюстрованими вказівками на типові елементи 
підробки банкнот Європейського валютного союзу. Та допоможуть дати 
попередню криміналістичну оцінку таким банкнотам співробітникам 
інших підрозділів. Що в свою чергу підвищить рівень, як працівника ОВС, 
так і рівень підрозділів в системі МВС. 

Попереднє дослідження паперових знаків іноземних держав з метою 
встановлення їх дійсності проводиться працівниками органів внутрішніх 
справ самостійно або із залученням фахівців Державного науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, які мають 
спеціальні знання в галузі техніко-криміналістичної експертизи 
документів. Для вирішення цього завдання необхідно, по-перше, володіти 
інформацією про різноманітні елементи захисту грошових знаків 
іноземних держав, а, по-друге, вміти застосовувати прийоми і технічні 

навмисно змінити свій підпис, використовуючи при цьому спеціальні 
знання, отримані з відповідної літератури з почеркознавства, з 
консультацій у обізнаних в цій галузі осіб, з висновків судово-
почеркознавчих експертиз і т.п. 

Отже, при проведенні будь-якої почеркознавчої експертизи 
спеціалісту дуже важливо вміти визначати ситуацію, в якій необхідно 
висувати та відпрацьовувати версію про автопідлог підпису. У зв’язку із 
зазначеним необхідно володіти відповідними знаннями, викладеними у 
криміналістичній літературі. 

Початок теоретичним та експериментальним дослідженням підписів, 
виконаних від свого імені з навмисною зміною, було покладено роботою 
Л.Є. Ароцкера та Є.П. Коновалова (1957 р.) [1]. У різний час до даної теми 
зверталося багато криміналістів. Суттєвий внесок у надбання знань про 
автопідлог зробили В.В. Липовський [2], Л.В. Маркова [3, 4], В.Ф. Орлова 
[4, 5]. 

Таким чином, аналіз усього масиву літературних джерел, в яких 
розглядалися способи зміни виконавцями власних підписів та ознаки, 
притаманні автопідлогу (як вказаних нижче у списку використаних джерел, 
так й багатьох інших), дозволив виокремити характерний комплекс, який дає 
підстави для висунення версії про автопідлог або її підтвердження. До цього 
комплексу відносяться: 1) розбіжності у прояві загальних ознак, а саме: 
загального вигляду і транскрипції підпису (особливо на початку і наприкінці 
його), будови підпису в цілому (особливо при прояві ускладнень), зміна 
нахилу (як правило, на протилежний); 2) порушення загальних інтеграційно-
рухових ознак у порівнянні із зразками – зниження ступеня виробленості, 
координації рухів другої групи, ступеня досконалості системи рухів, що, як 
правило, супроводжується зниженням координації рухів першої групи й 
уповільненням темпу письма на змінених ділянках підпису; 3) у зв’язку із 
зміною вказаних вище ознак певною мірою змінюються й супутні загальні 
ознаки – переважна форма рухів при виконанні підпису (наприклад, може 
стати прямолінійно-дуговою або такою, що визначити неможливо, чи 
змішаною), зв’язність елементів підпису, форма і напрямок лінії основи 
підпису; 4) при розбіжностях у складі та будові із підписним почерком 
збіжність у тих самих ознаках при порівнянні із загальним почерком 
(збіжності із загальним почерком на початку та у середині підпису, а з 
підписним – наприкінці); 5) відповідні характерні збіжності та розбіжності 
окремих ознак; 6) збіжності проявів ознак, які збереглися, утворюють 
індивідуальний комплекс, причому збіжності можуть бути як з окремими, так 
і з непереважними й рідкими варіантами у зразках; 7) незалежні (такі, що не 
можна пояснити) розбіжності відсутні. 

На нашу думку, якщо у досліджуваному підписі спостерігаються будь-
які з наведених вище характерних ознак, експерту доцільно перевіряти 
версію про автопідлог підпису. 
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  засоби для встановлення наявності та дійсності цих елементів. 
Об’єктивні умови вдосконалення системи захисту грошових знаків 

поступово змінюють ідентифікаційний комплекс, з яким знайомляться 
зацікавлені посадові та інші особи (наприклад, касири, а також різні 
верстви населення). У спеціальній літературі як елементи – 
ідентифікатори для простого попереднього огляду називалися метричні 
параметри, якість паперу, вид друку та кольоровість фарби, наявність 
водяного знаку і флуоресцюючих волокон [1, с. 13]. 

Але вже сьогодні розроблені й такі засоби захисту від підробки, які 
легко можна встановити без спеціальних лабораторних пристроїв, та 
водночас їх відтворення доволі складне для фальшивомонетників. Нами 
пропонується включити до цього комплексу дослідження і вивчення: 

– самого паперу (його жорсткість, структура, наявність водяного знаку 
та захисної стрічки, наявність та вигляд кольорових волокон); 

– кольору банкноти (відповідність кольорів та відтінків зображень 
лицьової та зворотної сторін); 

– змісту реквізитів банкноти (номінал, зміст малюнків та тексту, їх 
відповідність); 

– ефекту поліграфічного друку (якостей глибокого друку, наявність 
мікродруку). 

Таких ознак існує дуже багато і запам’ятовувати кожну з них 
практичним працівникам немає потреби. Однак, достатньо відібрати 
комплекс з 5-7 ознак і застосовувати його в практичній діяльності. 

Крім того, при дослідженні банкнот важливо знати, в якій саме 
частині необхідно шукати той чи інший елемент захисту. Так, наприклад, 
в іспанських песетах, австралійських доларах, австрійських шилінгах знак 
сполучення розміщено автономно, а в швейцарських і французьких 
франках – складає сюжет малюнків лицьової та зворотної сторін. 
Встановлення наявності таких ознак здійснюється візуально при 
наскрізному освітленні. 

У марках Німеччини використаний глибокий друк з кіп-ефектом, а в 
марках Фінляндії та франках Швейцарії – кодові малюнки. Ці захисні 
елементи завжди розміщуються в гільошних малюнках, розетках, 
портретах, надрукованих способом глибокого друку. Виявити та 
дослідити їх можна також візуальним методом, але тільки у навскісному 
світлі [2, с. 7]. 

Огляд рекомендується розпочинати в умовах розсіяного денного 
освітлення, яке дозволяє найточніше виявити багато характеристик. 

Передусім фіксується номінал купюри, її розмір, наявність 
відповідних реквізитів та взаємозалежність. Далі вивчається якість паперу, 
його жорсткість, наявність кольорових волокон. Саме в умовах розсіяного 
денного освітлення найбільш достовірно сприймаються колір та 
зображення купюри. 
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Сукманова Т.О. 
МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ 
АВТОПІДЛОГУ ПІДПИСУ 
Практика проведення судово-почеркознавчих експертиз показує, що у 

цій сфері часто вирішуються завдання, пов’язані з дослідженням підписів, 
виконаних у незвичайних умовах. Причому з кожним роком кількість 
такого роду експертних завдань збільшується. Певне місце серед них 
займають підписи, що виконуються особами від свого імені, але із 
свідомою зміною ознак власного підписного почерку (у почеркознавстві 
прийнято називати таку групу підписів «автопідлогом»). Такі підписи 
являють собою дуже складний об’єкт дослідження. Це зумовлено такими 
причинами: по-перше, підпис сам по собі відноситься до малооб’ємного 
почеркового об’єкту, що є причиною дефіциту корисної інформації при 
його дослідженні; по-друге, при нанесенні цього почеркового об’єкту на 
процес письма впливає певний збиваючий фактор, що призводить до 
трансформації підпису та тягне за собою, як наслідок, меншу 
зіставлюваність порівняльного матеріалу з досліджуваним об’єктом. Крім 
того, такий вид почеркових об’єктів як підписи, виконані особою із 
свідомою зміною ознак власного підписного почерку, доволі складно 
віддиференціювати від підписів, виконаних з наслідуванням підпису іншої 
особи. А у даному випадку від правильності визначення конкретної 
збиваючої причини залежить вірність ідентифікаційного висновку. 

Ці обставини, ускладнюючи дослідження, зумовлюють низьку та не 
завжди надійну вирішуваність завдань експертизи свідомо змінених 
підписів. 

Необхідно відмітити, що особливою складністю характеризуються 
експертні завдання, пов’язані з дослідженням свідомо змінених підписів 
(автопідлогу), що виконані особами, які володіють спеціальними 
знаннями в галузі почеркознавства. Нажаль, такого роду інформація у 
низці випадків є доступною для осіб, які приймають участь у 
неправомірних угодах щодо нерухомості, цінних паперів тощо. Під час 
виконання своїх підписів на важливих документах ці особи намагаються 
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  Наступний етап – вивчення грошового знаку у наскрізному освітленні 
(проти світла). Таке вивчення потрібне для фіксації кольору паперу, 
водяного знаку, голографічних зображень, захисної смужки, їх 
відповідності за виглядом, формою та змістом. 

Процес подальшого вивчення провадиться в умовах навскісного 
освітлення. З його допомогою вивчаються такі елементи, як кіп-ефект, 
фарба (овіай), що змінює свій колір, приховані зображення, які 
утворюються завдяки багатошаровому друку, рельєфність окремих 
малюнків, надрукованих глибоким способом. 

В окремих випадках для дослідження паперових грошей іноземного 
виробництва можуть застосовуватися найбільш поширені та прості 
технічні засоби (збільшувальне скло, пристрій ультрафіолетового 
випромінювання тощо). За їх допомогою можна вже під час попередніх 
досліджень встановити ознаки підробки. Так, збільшувальне скло 
застосовується для встановлення дрібних деталей та особливостей, які 
неможливо або не дуже чітко можна розпізнати неозброєним оком. 
Кишенькова лупа, крім того, дозволяє вивчати структуру штрихів, 
оглядати краї банкнот, де можуть бути встановлені залишки клею, 
фрагменти кількох шарів паперу. 

Ультрафіолетове випромінювання застосовується для визначення 
наявності флуоресцюючих волокон, прихованих флуоресцюючих 
зображень, встановлення наявності або відсутності флуоресценції паперу 
[3, с. 18]. 

При потребі вилучення грошових знаків слідчий, що прибуває на 
місце події у присутності понятих складає протокол огляду та вилучення. 
Результати, зафіксовані в протоколі, за своєю сутністю не можуть 
підмінити або замінити техніко-криміналістичну експертизу. Вони не 
містять висновків про справжність або підробку досліджуваного 
грошового знаку, а лише об’єктивно констатують ті ознаки та якості, які 
можуть відрізняти такий грошовий знак від справжнього. Після огляду, як 
правило, призначається техніко-криміналістична експертиза. 

Вплив криміналістики на правоохоронну діяльність має значний 
вплив, а особливий вплив – на взаємодію всіх структур та підрозділів 
внутрішніх справ. Важливу роль в організації пошуку 
фальшивомонетників відіграють, насамперед, діагностичні дослідження, 
висновки яких є складовим, а інколи і основним джерелом при розшуку 
злочинців. Такі відомості можуть бути одержані на основі даних, 
отриманих оперативним шляхом під час несення служби працівниками 
ОВС. Вивчення слідчо-судової практики дає підстави говорити, що 
боротьба з фальшивомонетництвом становить значну складність для 
практичних працівників як через високий, як правило, професіоналізм 
злочинців так і мінімальну кількість слідів, які ведуть до джерела 
походження підробок. 

практичній діяльності. 
Здійснення підготовки фахівців для роботи з персональним 

комп’ютером спричиняє низку труднощів. Вона вимагає великої кількості 
навчальних годин, тоді як значна частина експертів не погоджується 
відірватися від «ручної» експертної роботи й «пожертвувати» робочий час 
на навчання. У тих, які навчаються, існує психологічний бар’єр перед 
новою технікою й новою ідеологією роботи. Необхідний великий обсяг 
знань і навичок для роботи з обчислювальною технікою призводить до 
природного небажання експертів вдаватися в тонкощі роботи 
комп’ютерів. 

Успішна реалізація початкової підготовки експертів – користувачів 
комп’ютерної техніки має на увазі, насамперед, розробку плану навчання з 
урахуванням специфіки осіб, які навчаються (різні експертні 
спеціальності, освіта, досвід спілкування з персональним комп’ютером 
тощо). Він повинен включати тематику занять увідно-теоретичного циклу 
й практичних занять з освоєння конкретних комп’ютерних технологій, а 
також списки методичної літератури. Особливу увагу при плануванні 
навчання необхідно віддати визначенню обсягу інформації, що надається 
учням на кожному занятті. Правильне визначення обсягу «порції» 
важливо при навчанні взагалі будь-якій справі, а у випадку мови 
спілкування з машиною воно виходить на перший план. Засвоєння 
жорсткої послідовності команд, робота з, можливо, англомовною 
клавіатурою створюють сильне навантаження на нервову систему учнів. 
Тому доцільно вивчати на кожному занятті кілька невеликих 
взаємозалежних операцій або одну велику. При плануванні й проведенні 
занять необхідно пам’ятати про загальні принципи психології навчання: 
послідовність подачі матеріалу; системність викладу; поступовість 
уведення нової інформації; комбінація прийомів, заснованих на 
принципах свідомості й імітації [3, с. 326]. 

Заняття з вивчення самих програм краще будувати з використанням 
елементів прямого методу навчання іноземним мовам і принципу 
кінофільму при подачі матеріалу. У першому випадку викладач показує 
досліджувані операції програмного комплексу в цілому, а учні повинні їх 
запам’ятати й потім повторити. У другому, операції представляються у 
вигляді схем – послідовності пронумерованих малюнків, що дозволяють 
зрозуміти ціле у вигляді сукупності частин – кадрів і повторити їх учнем. 

Запропоновані підходи до вдосконалювання форм і методів 
професійного навчання експертів використанню комп’ютерних технологій 
не є абсолютним і повним вирішенням розглянутої проблеми. Однак як 
показує досвід, ефект, отриманий від реалізації хоча б деяких з них, не 
тільки окупає витрати на їх здійснення, але й дає значний поштовх усьому 
процесу комп’ютеризації судової експертизи. 
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  Саме тому необхідно підвищувати криміналістичний рівень знань 
працівників ОВС, адже саме такі знання в комплексі з базовими 
юридичними знаннями змогли б створити жорсткий бар’єр поширенню 
фальшивомонетництва в Україні, а також унеможливлення їх 
транспортування, вчасне виявлення ще до етапу їх використання. 

Отже, практика застосування криміналістичних знань працівниками 
ОВС при виявленні банкнот Європейського валютного союзу та банкнот 
іноземного походження є необхідною складовою для підвищення 
профілактичних заходів поширенню фальшимонетництва. 
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Завгородня О.Ю. 
КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ НЕЗАКОННОГО 
ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ 
Статтею 289 КК України передбачена кримінальна відповідальність за 

незаконне заволодіння автотранспортним засобом. Кваліфікуючими 
ознаками незаконного заволодіння автотранспортним засобом є вчинення 
цього діяння: за попередньою змовою групою осіб; повторно; у поєднанні 
з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров’я потерпілого, 
або погрозою застосування такого насильства; з проникненням у 
приміщення чи інше сховище; завдання значної матеріальної шкоди (ч. 2 
ст. 289 КК України). 

Поняття повторності щодо цього злочину визначене у п. 2 примітки до 
ст. 289 КК України. Як кримінально-правове поняття, повторність 
характеризується певними юридичними ознаками. Повторністю злочинів 
визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою 
статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу 
України (ч. 1 ст. 32 КК України). 

Неможливо кваліфікувати як повторність коли судимість за раніше 
вчинений злочин знята з винного в порядку амністії чи помилування, 
погашена або знята; якщо на момент вчинення нового злочину минули 

гідрометеостанції. Також варто врахувати, що частіше перекручування 
інформації зустрічаються в осіб, які байдуже відносяться до того що 
відбувається, які мають установку на економічні пріоритети. 

В обов’язковому порядку з’ясовується джерело повідомлюваних 
свідком відомостей. Зазвичай між жителями населеного пункту й 
працівниками підприємства відбувається активний обмін інформацією про 
подію, що приводить до її перекручування окремими свідками. У зв’язку 
із цим допити доцільно провести в строки, максимально наближені до 
події, яка відбулася. 

Під час допитів зазначених осіб важливо встановити час початку 
забруднення або виявлення його наслідків. Ефективним прийомом, що 
дозволяє підвищити точність пригадування часу, є застосування 
об’єктивних «орієнтирів», таких як дні народження, вихідні або святкові 
дні, дні показу телефільмів, політичні або інші події місцевого значення. 
Відновленню в пам’яті забутого сприяє проведення допиту на місці події 
або неподалік від нього. 

 
 
Стефанюк І.В. 
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ 
«Проблема підготовки судових експертів – це окрема, самостійна й 

важлива проблема, що вимагає свого обговорення й вирішення» [1, с. 55]. 
Саме тому питання кадрового забезпечення комп’ютеризації судової 
експертизи вимагають роздільного від інших аспектів комп’ютеризації 
розгляду. 

Не викликає сумніву той факт, що в цей час суспільство змушене все 
більше коштів направляти на освіту, включаючи систему перепідготовки 
кадрів, але фактично зберігається стан справ, при якому досвідчених 
фахівців як і раніше не вистачає. Зрозуміло, це результат впливу багатьох 
факторів. Однією з найважливіших причин «старіння навчання» є стрімке 
зростання обсягів інформації майже у всіх сферах діяльності. У підсумку 
справжніх професіоналів готується занадто мало. Інша проблема полягає в 
нездатності наявної системи освіти забезпечити належну підготовку 
фахівця, необхідність якої в сучасних умовах очевидна. У багатьох 
випадках тільки на стику різних правових і технічних дисциплін може 
бути знайдене адекватне рішення [2, с. 189-190]. 

Подібна ситуація призводить до збільшення невідповідності 
підготовки працівників судово-експертних установ рівню професійних, у 
тому числі науково-технічних знань, необхідних для забезпечення 
ефективного використання новітніх досягнень науково-технічного 
прогресу в судовій експертизі. Слабка підготовка породжує 
некомпетентність і, як наслідок, острах використовувати нове у своїй 
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  строки давності притягнення до відповідальності за раніше вчинений 
злочин; коли винна особа, хоча раніше й вчинила діяння, які містять 
ознаки злочинів, зазначених у примітці до ст. 289 КК України, але була у 
встановленому законом порядку звільнена від кримінальної 
відповідальності. 

Під насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я 
потерпілого, розуміють заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не 
призвело до короткочасного розладу здоров’я або короткочасної втрати 
працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (нанесення 
ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі за умови, що 
вони не були небезпечними для життя чи здоров’я в момент 
заподіяння) [4, с. 473]. 

Застосування до особи (власника майна, особи, у володінні чи під 
охороною якої воно перебуває, інших осіб) без її згоди наркотичних 
засобів, психотропних, отруйних чи сильнодіючих речовин (газів) з метою 
заволодіння чужим майном розглядається як насильство. 

Погроза застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи 
здоров’я потерпілого, є психічним насильством, яке полягає в залякуванні 
потерпілого негайним застосуванням до нього такого фізичного 
насильства. Висловлюючи погрозу, злочинець може конкретизувати зміст 
фізичного насильства (нанесення ударів, побоїв, обмеження чи 
позбавлення волі тощо), а може і не робити цього. Оскільки характер 
погрози має суттєве значення для кваліфікації дій винного, з’ясування 
його в таких випадках є обов’язковим. Встановлюючи зміст погрози, слід 
враховувати всю сукупність об’єктивних і суб’єктивних обставин 
справи (час, місце, обстановку вчинення посягання, кількість осіб, які 
посягають, і потерпілих, предмет, яким погрожував винний, суб’єктивне 
сприйняття погрози потерпілим тощо) [3, с. 771]. 

Якщо при незаконному заволодінні, поєднаному з насильством, 
небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, внаслідок якого сталася 
смерть потерпілого чи останнього було умисно вбито, дії винної особи 
необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів – за ч. 3 ст. 289 і ст. 115 
КК України [5]. Заподіяння смерті з необережності при насильстві, 
небезпечному для життя та здоров’я, також належить кваліфікувати за 
сукупністю злочинів за ч. 3 ст. 289 і ст. 119 КК України [5, с. 114]. 

Обов’язковою ознакою будь-якого фізичного насильства є силовий 
вплив на тіло потерпілого, який може мати найрізноманітніші прояви. Це 
й удари ногами, руками, тяжкими речами, зброєю, укуси людини, 
насильницьке вливання спиртного, наркотичної чи отруйної речовини, що 
спричиняє безпорадний стан тощо. Насильство при незаконному 
заволодінні автотранспортним засобом часто здійснюється в процесі 
заволодіння, проте воно може бути застосоване й пізніше, коли злочинець 
уже захопив автотранспортний засіб або, скажімо, при виїзді з гаража. 

забруднена територія; є) як вплинули забруднюючі речовини на його 
самопочуття; ж) які були метеорологічні умови під час події; з) у якому 
напрямі поширювалися шкідливі речовини і яке їх передбачуване 
джерело; і) які були наслідку забруднення; й) чи відбувалися раніше 
аналогічні події, чи спостерігав він їх сам; к) чи знає осіб, що спостерігали 
дану подію; л) яка була поведінка працівників передбачуваного джерела 
забруднення (не діяли, якщо робили дії, то які саме) (Карагодін В.Н., 
Іванова Л.А., 2005 р.). 

3. Свідки наслідків забруднення, до яких відносяться представники 
потерпілих господарств (агрономи, фермери, лісники й ін.), особи, що 
усували наслідки забруднення (шофери, машиністи екскаваторів), лікарі 
медичних установ допитуються про таке: а) коли й де ним були виявлені 
забруднюючі речовини, загибла риба, ушкоджений урожай; б) яка 
приблизно площа забрудненої території; в) який вид забруднюючих 
речовин (нафтопродукти, мийні засоби, пил); г) який запах, колір, 
консистенція, обсяг забруднюючих речовин; д) які об’єкти ушкоджені; 
є) чи спостерігалися подібні явища в даному регіоні раніше і які їх 
наслідки; ж) з діяльністю якого підприємства може бути пов’язане 
забруднення; з) який стан осіб, що звернулися за допомогою в медичні 
установи; і) якими шкідливими речовинами може бути викликане 
погіршення стану здоров’я (Селіванов Н.А., Скоромніков К.С., 1994 р.). 

4. Свідки двох вищезазначених груп в основному дають правдиві, 
повні показання. Їх необхідно допитати в першу чергу за місцем їх роботи 
або проживання, щоб уникнути перекручування інформації й впливу 
свідків інших категорій. 

З метою виключення помилок під час допиту варто перевірити 
вірогідність отриманих показань. У кожному випадку варто ретельно 
з’ясовувати усі умови сприйняття: а) яка була тривалість викиду або 
скидання; б) на якій відстані від допитуваного відбувалася подія; в) чи не 
було обставин, що заважають розглянути колір і величину маси, яка 
викидається (хмарність, сутінки, яскраве сонце); г) які були погодні умови 
в момент спостереження (дощ, сильний вітер); д) чи користується свідок 
окулярами, якщо так, то в яких випадках, а також чи користувався ними в 
момент спостереження за тим що відбувається; є) яке відношення до стану 
природного середовища (виражає занепокоєння або задоволеність). 
Наявність або відсутність зазначених свідком факторів з’ясовується 
шляхом постановки уточнюючих питань, уникаючи при цьому навідних. 
Постановка уточнюючих питань необхідна у випадках застосування 
свідком спеціальної термінології, з метою з’ясування правильності її 
розуміння (Селіванов Н.А., Скоромніков К.С., 1994 р.). 

Усунути помилки сприйняття неможливо, тому слідчому необхідно не 
тільки встановити причини перекручувань інформації, але й підтвердити 
оману допитуваного довідками, отриманими в поліклініці й 
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  Тож насильство стосовно сторожа, охоронця, власника автотранспортного 
засобу чи інших осіб, які спробували затримати винного, потрібно 
кваліфікувати, зважаючи на його тяжкість. Водночас варто зауважити, що 
насильство, яке було застосоване після захоплення автотранспорту, є 
засобом утримання автотранспортного засобу злочинцем. В інших 
випадках таке насильство потрібно кваліфікувати окремо. 

Заволодіння автотранспортним засобом за попередньою змовою 
групою осіб має місце у випадку, коли дві і більше особи заздалегідь, 
тобто до початку виконання дій, які становлять об’єктивну сторону складу 
злочину, домовилися про спільне його вчинення, незалежно від того, хто з 
них керував цим засобом. Проте не підлягають кримінальній 
відповідальності за ст. 289 КК України особи, які не брали участі у 
вилученні автотранспортного засобу, але після заволодіння ним винною 
особою здійснили поїздку на ньому [4, с. 791]. 

Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою – один з видів 
співучасті. Співучасник – особа, яка бере участь разом з іншою особою у 
вчиненні конкретного злочину. Співучасником не може бути визнана 
особа, яка безпосередньо не брала участі в незаконному заволодінні 
автотранспортним засобом, а лише знала про злочин, який готується. 

Під незаконним заволодінням автотранспортним засобом, яке вчинене 
з проникненням у приміщення чи інше сховище, слід розуміти таємне чи 
відкрите (із застосуванням погрози чи насильства), вторгнення у 
приміщення чи інше сховище, в які особа не має легального доступу, або 
без дозволу, або обманним шляхом – із наміром вчинення незаконного 
заволодіння автотранспортним засобом будь-яким способом. 

На думку М.Й. Коржанського та В.А. Мисливого, незаконне 
заволодіння автотранспортним засобом, вчинене із проникненням у 
приміщення чи інше сховище, це таємне чи відкрите (із застосуванням 
погрози чи насильства) вторгнення у приміщення чи сховище, куди особа 
не має легального доступу або дозволу, або із застосуванням обману, коли 
вона є до таких місць сторонньою, із наміром учинення незаконного 
заволодіння автотранспортним засобом у будь-який спосіб [2, с. 46-47]. 

Приміщення – це будь-яка споруда або будівля, призначена власником 
або користувачем автотранспортного засобу для тимчасового чи 
постійного знаходження автотранспортного засобу, вільний доступ 
сторонніх осіб до якої заборонено (приватний гараж як у житловому 
будинку, так і окремо, або гараж установи, організації, підприємства, бокс, 
склад, салон, фірмовий магазин, в якому реалізуються або виставляються 
на продаж автотранспортні засоби, тощо) [6, с. 61]. 

Інше сховище – це ділянка території для тимчасового чи постійного 
розташування автотранспортних засобів, обладнана огорожею або 
технічними засобами, які обмежують вільний доступ до 
автотранспортного засобу та його вилучення, або ділянка території без 

Стасюк Л.Л. 
ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ТАКТИКУ 
ДОПИТУ СВІДКІВ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ 
1. Під час підготовки до допиту свідка кримінального 

правопорушення у сфері довкілля, вчиненого шляхом забруднення води 
або атмосфери, слідчому необхідно: а) вивчити спеціальну технологічну й 
екологічну термінологію; б) ознайомитися з особливостями роботи 
підприємства – джерела (передбачуваного джерела) забруднення (графік 
роботи підрозділів, речовини які викидаються, частота аварійних 
ситуацій); в) вивчити зміст нормативних документів, що регулюють 
діяльність, яка перевіряється, регламентують права й обов’язки як 
допитуваних осіб, так і тих, щодо яких вони допитуються; г) визначити 
коло обставин, по яких потрібно одержати показання свідків; д) визначити 
коло осіб, які підлягають допиту і черговість їх виклику; є) одержати 
інформацію про освіту, кваліфікацію, досвід їх роботи зі спеціальності, 
посадове положення, рівень знань правил, службову залежність від 
керівників підприємства; ж) скласти перелік питань, що підлягають 
з’ясуванню, послідовність їх постановки й варіанти своїх аргументів; 
з) підготувати протоколи показань інших осіб, акти відомчого 
розслідування, плани місцевості й підприємства, передбачити 
послідовність їх пред’явлення. 

2. В ході підбору питань для свідків необхідно враховувати рівень їх 
знань про характер подій, що спостерігаються, тривалість сприйняття 
подій, бажання відмежуватися від розслідування або, навпаки, надати 
йому сприяння і т.і. З урахуванням цих відомостей створюється 
прогностична уявна модель можливої поведінки свідка на допиті. 
Доцільно створити кілька різних моделей і передбачити різні варіанти 
ведення допиту (Карагодін В.Н., Іванова Л.А., 2005 р.). 

3. Свідки-очевидці поширення забруднення й настання наслідків, що 
не працюють на підприємстві – передбачуваному джерелі забруднення, це 
громадяни, що проживають, працюють або опинилися неподалік від 
водойми або джерела забруднення атмосфери. Ними може бути досить 
широке коло незацікавлених осіб. На жаль, на практиці вони не 
виявляються ні шляхом звертання до жителів через засоби масової 
інформації, ні шляхом використання допомоги працівників міліції й 
громадських організацій. До свідків даної групи відносяться й працівники 
інших господарських об’єктів – головні інженери, машиністи, оператори 
гребель. 

У них з’ясовуються такі питання: а) у який час, з якого місця 
спостерігав подію або його наслідки; б) яка інтенсивність забруднення; 
в) яка приблизно площа забрудненої території; г) які ознаки 
забруднюючих речовин (запах, колір, консистенція); д) що являє собою 
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  огорожі чи технічних засобів, але під охороною, або контейнери, 
платформи, баржі, які використовуються для тимчасового або постійного 
зберігання автотранспортних засобів [3, с. 794]. 

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його : 
1) організованою групою; 2) у поєднанні з насильством, небезпечним для 
життя або здоров’я потерпілого або з погрозою застосування такого 
насильства; 3) заподіяння великої матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 289 
КК України). 

Організована група – це внутрішньо стійке об’єднання декількох 
осіб (трьох і більше суб’єктів злочину), які попередньо зорганізувалися 
для готування або вчинення злочинів або вчинення тільки одного злочину, 
який потребує довготривалої підготовки [4, с. 94]. 

Ознаками організованої групи є : 1) наявність декількох осіб (трьох 
або більше); 2) попередня їх зорганізованість у спільне об’єднання для 
готування або вчинення двох чи більше злочинів або вчинення тільки 
одного злочину, який потребує довготривалої підготовки; 3) стійкість 
такого об’єднання; 4) об’єднаність злочинів єдиним планом з розподілом 
функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; 
5) обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом [3, с. 93-94]. 

Організована група є більш небезпечним різновидом групи з 
попередньою змовою. Вона відрізняється від групи з попередньою змовою : 
1) стійкістю (для групи з попередньою змовою ця ознака не є 
обов’язковою); 2) спрямованістю на вчинення двох чи більше злочинів або 
на вчинення одного злочину, який потребує довготривалої 
підготовки (група з попередньою змовою може бути створена і для 
вчинення одного злочину, який, до того ж, не потребує такої підготовки); 
3) кількістю учасників – організована група складається з трьох і більше 
учасників, тоді як група з попередньою змовою – з двох і більше. Діяльність 
учасників організованої групи може характеризуватися як розподілом 
ролей, так і співвиконавством або ж поєднанням цих форм співучасті. 

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України суб’єктом злочину, вчиненого 
організованою групою, може визнаватись лише особа, яка є учасником 
такого об’єднання, причому не тільки та, котра була одним із виконавців 
злочину, а й та, що його готувала. Тому у випадках, коли діяльність 
організованої групи була припинена на стадії готування злочину чи ця 
група здійснила готування, а діяння, що становить об’єктивну сторону 
складу злочину, було виконане не всіма, а одним чи двома її учасниками, 
злочин має кваліфікуватися як вчинений організованою групою. 

Під насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка 
зазнала нападу, розуміють заподіяння їй легкого тілесного ушкодження, 
що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату 
працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а 
також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але 

використання методу криміналістичного портретування та ін. 
3. Під час організації розслідування кримінальних правопорушень 

повинні висуватися усі можливі версії які можуть пояснити невстановлені 
обставини. Мінімальна кількість версій повинна становити не менш двох 
із приводу однієї шуканої обставини, тому що саме такий шлях пізнання 
забезпечує повноту, об’єктивність, всебічність і вірогідність результатів 
розслідування. 

Після того як слідчий визначив які обставини є невстановленими, він 
вирішує, яким шляхом він буде визначати способи їх встановлення, тобто 
планує відповідні слідчі (розшукові) дії й інші заходи. Зробити це він 
може різними способами, наприклад шляхом побудови уявної моделі 
кримінального правопорушення або шляхом реалізації програмно-
цільового методу. У тому числі слідчий може використовувати й метод 
криміналістичного версерування. При цьому він замість невстановлених 
обставин висуває припущення про те, якими є дані обставини, тобто будує 
версії. 

Після завершення висування всіх версій, слідчий шляхом логічних 
умовиводів встановлює, які обставини можуть підтвердити або 
спростувати дані версії. Умовиводи будуються за принципом: «якщо – 
то». Тобто «якщо версія вірна – то повинні існувати певні 
обставини (факти), які її підтверджують». Встановлення цих фактичні 
даних, які підтверджують або спростовують версії, і є завданням 
розслідування. Таким чином, висування версій дозволяє слідчому 
визначити завдання конкретного розслідування. 

У подальшому процес пізнання розвивається так само, як і під час 
використання інших методів розслідування: визначаються 
слідчі (розшукові) дії й інші заходи, у ході яких можна встановити шукані 
фактичні дані, визначається черговість проведення зазначених дій, 
складається письмовий план розслідування. 

4. Метод криміналістичного версерування містить у собі не тільки 
висування версій і виведення обставин, які можуть їх підтвердити. Цей 
метод містить у собі й процес перевірки слідчих версій, тобто визначення 
заходів для встановлення шуканих обставин і реалізацію цих заходів. 
Тобто реалізація методу криміналістичного версерування не обмежується 
одним етапом планування. Більше того, вона виходить за рамки складання 
плану й триває в ході фактичного проведення слідчих (розшукових) дій і 
інших заходів. Складання плану розслідування є завданням застосування 
того або іншого методу, однак реалізація методу триває й після 
завершення процесу планування, саме тому метод криміналістичного 
версерувння, поряд з іншими методами (програмно-цільовим, методом 
криміналістичного факторного аналізу, методом портретування та ін.) є 
методом розслідування кримінального правопорушення, а не способом 
виконання завдань одного з етапів планування розслідування. 
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  були небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння 
(насильство, що призвело до втрати свідомості чи мало характер 
мордування, здушення шиї, скидання з висоти, застосування 
електроструму, зброї, спеціальних знарядь тощо) [4, с. 485]. 

Застосування до особи без її згоди наркотичних засобів, 
психотропних, отруйних чи сильнодіючих речовин (газів) з метою 
заволодіння чужим майном розглядають як насильство, і, якщо воно було 
небезпечним для її життя або здоров’я, кваліфікують за відповідною 
частиною статті. 

Дії винного щодо заволодіння автотранспортним засобом, поєднані з 
позбавленням життя потерпілого, треба кваліфікувати залежно від 
спрямованості умислу. Якщо при цьому наявні корисливі мотиви щодо 
заволодіння автотранспортним засобом, такі дії належить кваліфікувати за 
п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, а за їх відсутності – за іншими частинами 
ст. 115 КК України. Убивство з метою полегшити заволодіння 
автотранспортним засобом для пересування необхідно кваліфікувати за 
п. 9 ч. 2 ст. 115 і ч. 3 ст. 289 КК України. 

Поняття значної матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 289 КК України) та 
великої матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 289 КК України) визначене у п. 3 
примітки до цієї статті. При цьому слід зауважити, що при кваліфікації 
діяння у цьому випадку, як і щодо інших статей Особливої частин 
КК України, враховується не розмір неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян (17 грн.), а розмір мінімальної соціальної 
пільги (половина від мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні 
на початок року, в якому було вчинено злочин) [1, с. 59]. 

До розміру матеріальної шкоди, заподіяної незаконним заволодінням 
автотранспортним засобом, включається лише так звана пряма шкода – 
реальні збитки, які, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України становлять 
собою втрати, яких особа зазнала в зв’язку зі знищенням або 
пошкодженням речі, а також витрати, які вона зробила або мусить зробити 
для відновлення свого порушеного права. Щодо аналізованого злочину 
такі втрати складаються з вартості автотранспортного засобу, а також 
витрат на його пошуки, транспортування, ремонт тощо [1, с. 60; 4, с. 792]. 

Якщо автотранспортний засіб не зазнав ушкоджень внаслідок 
незаконного заволодіння, його технічний стан не погіршився і 
відновлення він не потребує або сума відповідних витрат менша від 
зазначеної у п. 3 примітки до ст. 289 КК України, така кваліфікуюча 
ознака як заподіяння значної або великої шкоди відсутня. 

У випадку, коли особа знищила автотранспортний засіб, яким 
незаконно заволоділа, чи призвела до такого стану, що він повністю 
втратив свою цінність і його вже не можна використати за прямим 
призначенням, розмір реальних збитків дорівнює вартості автомобіля на 
день вчинення злочину. Крім того, до вартості збитків включаються 

підкреслює важливість і актуальність даної проблеми. Узгоджена 
діяльність слідчих та експертів дозволяє найбільш ефективно і 
раціонально використовувати всі передбачені законом заходи 
встановлення обставин правопорушення у формі проведення судової 
експертизи, сприяє швидкому і якісному вирішенню завдань 
кримінального провадження. 
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Старушкевич А.В. 
ПОНЯТТЯ МЕТОДУ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ВЕРСЕРУВАННЯ 
1. Висування й перевірка версій під час розслідування кримінальних 

правопорушень – традиційний та поширений засіб організації роботи у 
кримінальному провадженні. Науковці, що розробляли теоретичні 
проблеми криміналістичних версій, не називали висування й перевірку 
версій методом розслідування кримінальних правопорушень. Хоча, в 
окремих публікаціях згадується «версійний метод» або «метод 
версерування». 

2. Більшість науковців процес висування й перевірки версій під час 
розслідування кримінальних правопорушень розглядають як етап або 
елемент планування розслідування. У той же час план розслідування у 
кримінальному провадженні може бути складений не тільки в процесі 
традиційного висування версій, але й іншими способами, наприклад за 
допомогою програмно-цільового методу, методу уявного моделювання 
події кримінального правопорушення та ін. Тому версійний спосіб або 
«метод криміналістичного версерування» необхідно розглядати не як 
елемент або етап планування розслідування, а в якості одного із способів 
планування поряд з іншими, такими як реалізація програмно-цільового 
методу, перевірка уявної моделі події кримінального правопорушення, 
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  витрати на пошук автотранспортного засобу (оголошення у засобах 
масової інформації, транспортні витрати, залучення інших осіб до 
пошуків, винагорода за повідомлення про місце знаходження та за 
повернення автотранспортного засобу тощо). Таким же чином, слід 
вирішувати це питання, якщо автотранспортний засіб після незаконного 
заволодіння не знайдено. В разі пошкодження внаслідок дій винної особи 
окремих деталей, вузлів, агрегатів автотранспортного засобу розмір 
реальних збитків необхідно визначати виходячи з вартості запасних 
частин і відновлювального ремонту [3, с. 795]. 

Якщо особа незаконно заволоділа автотранспортним засобом, 
користувалась ним і залишила його, але під час цього викрала приймач, 
магнітофон або інші речі в автотранспортному засобі, вона повинна нести 
відповідальність за незаконне заволодіння автотранспортним засобом і 
злочин проти власності [3, с. 795-796]. 

Незаконне заволодіння автотранспортним засобом, поєднане з 
порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту, що спричинило середньої тяжкості або тяжкі тілесні 
ушкодження, загибель однієї або кількох осіб, кваліфікується за 
сукупністю злочинів, передбачених ст. 289 і 286 КК України [3, с. 796]. 

У ч. 4 ст. 289 КК України, передбачені підстави обов’язкового 
звільнення особи від кримінальної відповідальності за незаконне 
заволодіння автотранспортним засобом, яке здійснюється лише судом. 
Для такого звільнення необхідна наявність 4-х умов : 1) вчинення злочину 
вперше без застосування будь-якого насильства чи погрози насильства; 
2) добровільна заява правоохоронним органам про вчинення такого 
злочину; 3) повернення автотранспортного засобу власнику; 4) повне 
відшкодування потерпілому заподіяних збитків. 

Підкреслюючи прогресивність змін до ст. 289 КК України В.В. 
Ємельяненко справедливо зазначає, що їх аналіз дає підстави для 
висловлених критичних зауважень, тому вочевидь, редакція ст. 289 
КК України не є бездоганною та потребує подальшого опрацювання [1, с. 61]. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що висловлені у цій статті 
пропозиції можуть бути враховані правоохоронними органами під час 
кваліфікації незаконних заволодінь автотранспортними засобами. Проте, 
цим проблемні питання застосування ст. 289 КК України не вичерпуються 
і потребують подальших наукових пошуків. 
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низки стадій, які містять такі дії слідчого: 
– визначення на основі аналізу матеріалів провадження підстав та 

необхідності проведення експертизи; 
– визначення виду експертизи та її предмета – питань, на які потрібно 

відповісти спеціалісту (спеціалістам) у певній галузі спеціальних знань; 
– вибір часу з урахуванням процесуальних термінів, призначення 

експертизи (експертиз) і складання плану її (їх) підготовки та 
призначення; 

– вибір експерта (експертів); 
– підготовка об’єктів для експертного дослідження: вилучення і огляд 

предметів, документів, упакування, опечатування тощо; 
– підготовка матеріалів кримінального провадження, що будуть 

передані експерту для ознайомлення; наявні матеріали вилучаються 
тимчасово з провадження, а додаткові здобуваються при проведенні 
певних слідчих (розшукових) дій, (слідчого експерименту огляду місця 
події, виїмки, обшуку, допиту тощо); 

– виїмка і вилучення вільних та відбір експериментальних зразків для 
ідентифікаційного дослідження; 

– винесення постанови про призначення експертизи, а у випадках, 
установлених законом; 

– ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з постановою про 
призначення експертизи і складання протоколу цієї дії; 

– ознайомлення експерта (експертів) з постановою про призначення 
експертизи і складання протоколу ознайомлення, передача певних 
матеріалів кримінального провадження та об’єктів експерименту 
дослідження; 

– вирішення з експертом питань проведення експертизи та його участі 
в експертному дослідженні об’єктів[4, с. 44-47]. 

Як будь-яка слідча (розшукова) дія, проведення судової експертизи 
складається з трьох етапів: підготовчого, робочого (проведення 
експертизи), заключного (оцінки висновку експерта). 

Взаємодія слідчого та експерта на кожній із зазначених етапів 
здійснюється на основі принципу розмежування їх компетенції. Експерт 
не має права самостійно збирати докази, оскільки це – процесуальна 
прерогатива слідчого. Проведенням слідчих дій керує слідчий, а експерт є 
їх учасником і надає практичну допомогу у з’ясуванні обставин, які мають 
значення для кримінального провадження. 

При проведенні експертного дослідження експерт самостійно обирає 
методику та методи дослідження, виходячи зі своєї компетентності, а 
слідчий, якщо він присутній, є спостерігачем дослідницьких процедур і 
надає інформаційну допомогу експерту. 

Необхідність постійного вдосконалення взаємодії слідчих і експертів, 
наявність складних і спірних питань у практиці їх спільної діяльності 
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Замфіракі В.Ю. 
ОСОБЛИВОСТІ ФОТОГРАФІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ 
ЗНАЧНИХ ЗА РОЗМІРАМИ МІСЦЬ ПОДІЙ 
Одним з важливих методів фіксації криміналістично значимої 

інформації під час огляду місця події, при розслідуванні злочинів є 
фотозйомка, розкрити можливості якої і є мета даної статті. 

Фотозйомка значних за розмірами місць подій при розслідуванні 
злочинів вимагає готовності до виконання багатьох, часом незвичних, дій, 
тому одного лише фотоапарата й масштабної лінійки для реалізації такого 
завдання є недостатньо. 

Розглянемо огляд місця події залізничних катастроф. Місця 
залізничних катастроф, як правило, мають велику протяжність (іноді 
більше кілометра) і невелику ширину (30-35 м). Границі їх добре відомі і 
пов’язані з місцем розташування залізничної колії. 

На місцях залізничних катастроф необхідно зафіксувати: 
– стан і пошкодження локомотива, вагонів і залізничних колій (рейок, 

стрілок, шпал, земляного полотна тощо); 
– світлофори та інші сигнали; 
– сторонні предмети на колії; 
– трупи. 
Орієнтуючу і оглядову зйомки залізничних катастроф необхідно 

здійснювати з верхньої точки, краще за все, з вертольота. Вертоліт може 
летіти на висоті 50 м в 20-30 м від місця катастрофи з будь-якої з двох 
сторін. При прольоті вертольота над місцем катастрофи можна 
фотографувати як у напрямку руху, так і у зворотному напрямку. Кут 
нахилу оптичної вісі об’єктива повинен складати 30-40 градусів. 

Значно частіше фотозйомка ведеться з точок, розташованих на 
прилеглих пагорбах, дахах будинків, мостах тощо. Якщо верхні точки 

– Постановою Пленуму Верховного Суду України №8 від 30.05.1997р. 
«Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах»; 

– Наказом МЮ України від 26.12.12 р. №1950/5 «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»; 

– Наказом МЮ України від 26.12.11 р. №3505/5«Про особливості 
здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими 
експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних 
установах»; 

– Наказом МВС України 26.10.12 р. №962 «Про участь працівників 
Експертної служби МВС України в кримінальному провадженні як 
спеціалістів»; 

– Наказом МВС України від 14.08.12р. № 700 «Про організацію 
взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 
підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та 
розслідуванні кримінальних правопорушень»; 

– Наказом МОЗ України від 17.01.95р. №6 «Про розвиток та 
вдосконалення судово-медичної служби України», який складається з 12 
інструкцій, правил та положень; 

– Наказом МОЗ України від 08.10.01р. №397 «Проведення судово-
психіатричної експертизи та Порядок проведення стаціонарної судово-
психіатричної експертизи в психіатричних закладах осіб, які утримуються 
під вартою»; 

По-третє, основним змістом взаємодії слідчого та судового експерта 
є спільність мети – досягнення певного результату. 

По-четверте, у передбачених процесуальними нормами відносинах 
слідчий і експерт виступають як суб’єкти прав і обов’язків. Так, сторони 
кримінального провадження є ініціаторами проведення судової 
експертизи, а експерт зобов’язаний прийняти постанову, ухвалу, 
доручення і приступити до її проведення. Разом з тим у разі потреби 
експерт має право зажадати від сторін додаткові матеріали, надання яких є 
їх обов’язком, або відмовитися від проведення дослідження. 

Цілі, які спільними зусиллями вирішують слідчий і експерт в рамках 
розслідуваного кримінального правопорушення, за ступенем значущості і 
спільності можна диференціювати на три рівні. 

1. Загальна (стратегічна) мета – забезпечення виконання завдань 
кримінального провадження [3, с. 6-8]. 

2. Тактична мета – встановлення окремих обставин правопорушення 
шляхом залучення спеціальних знань експерта. 

3. Окрема мета – вирішення поточного, проміжного завдання, що 
виникає на різних етапах використання спеціальних знань. 

Проведення експертизи у кримінальному провадженні складається з 
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  зйомки відсутні, орієнтуюча і оглядова зйомки здійснюються з 
нормальних точок, бажано з двох сторін, з виготовленням панорам. 

При зйомці загального вигляду локомотива можна використовувати і 
фронтальну, і діагональну композиції кадру. При діагональній композиції 
під час оглядово-вузлової зйомки в кадрі можна зафіксувати дві сторони 
локомотива, при фронтальній – тільки одну. 

При вузловій зйомці локомотива необхідно зафіксувати: 
– кабіну машиніста і положення рукояток контролера: головної, 

реверсу і електричного гальма; 
– основний кран машиніста, за допомогою якого приводяться в дію 

автоматичні гальма локомотива і вагонів; 
– привід ручного гальма; 
– апаратуру автоматичної сигналізації, автостопа і перевірки 

пильності машиніста; 
– локомотивний світлофор і швидкостемір (розкривається, щоб 

зафіксувати стрічку вимірювання швидкості); 
– освітлювальні прилади локомотива та наявність в них лампочок 

(якщо катастрофа відбулася в умовах недостатньої видимості). 
При зовнішньому огляді локомотива необхідно фіксувати: 
– стан гальмового обладнання і гумових рукавів; 
– положення важільних передач і гальмових колодок; 
– поломок ходової частини і ресор. 
Якщо відбулося зіткнення двох потягів, то за перерахованими вище 

правилами фотографуються обидва потяга. 
При фотографуванні вагонів необхідно зафіксувати їх положення на 

місці події. Якщо частина вагонів зійшла з рейок, необхідно відобразити 
на знімках, які вагони зійшли та їх положення в потязі. Вагони 
фотографуються у чіткій послідовності, починаючи від найближчого до 
локомотиву або з кінцевого. Якщо на вагонах збереглися номери, то їх теж 
потрібно зафіксувати. Якщо деякі вагони знаходяться на віддаленні від 
основної маси вагонів, то їх фотографують з рулеткою або з глибинним 
масштабом. Якщо декілька вагонів горить, то на оглядовому знімку або 
панорамі необхідно показати положення палаючих вагонів, характер і 
вогнище горіння. На знімках необхідно з особливою старанністю показати 
ходову частину вагонів, усі пошкодження колісних пар фотографуються з 
масштабною лінійкою. Якщо у ходовій частині відсутні ті чи інші деталі, 
це необхідно зафіксувати на знімках. Вантажі, що вивалилися з вагонів, 
необхідно зафіксувати так, щоб за знімками можна було визначити їх 
віддаленість від вагонів. 

При фотографуванні залізничної колії необхідно зафіксувати місце 
початку сходу. Сліди сходу можуть залишитися на рейках, шпалах, 
костилях та інших елементах колії. Ці сліди на оглядових або оглядово-
вузлових знімках повинні мати прив’язку до вагонів, локомотиву або 

– правові; 
– організаційно-тактичні; 
– регламентовані КПК; 
– нерегламентовані КПК; 
Правові підстави і правові форми взаємодії встановленні 

кримінальним процесуальним законом та іншими нормативно-правовими 
актами. 

Організаційно-тактичні підстави і форми взаємодії визначені 
відомчими нормативними актами і вироблені практикою. 

Із вказаних шести перша, друга і четверта форми взаємодії судово-
експертних установ і правоохоронних органів здійснюються 
безпосередньо в процесі досудового розслідування і закріплені 
процесуально. Тому, їх варто віднести до правових форм. 

Третю форму можна віднести до проміжних, оскільки вона названа в 
процесуальному законі і відносно її процесуального статусу постійно 
ведуться дискусії. 

Дві інші форми взаємодії невизначені законодавчо і відносяться до 
організаційно-тактичних. 

Успіх розслідування та попередження кримінальних правопорушень 
визначається ефективністю використання слідчим окремих слідчих 
(розшукових) дій та їх системи. Особливе місце серед слідчих 
(розшукових) дій займає судова експертиза. Шляхом використання 
спеціальних знань експерта можуть бути встановлені будь-які елементи 
складу кримінального правопорушення, що забезпечує всебічність, 
повноту та об’єктивність дослідження обставин кожного правопорушення, 
створює необхідні передумови для прийняття законних і обґрунтованих 
рішень у справі. 

У сучасній криміналістичній літературі існує різноманітні визначення 
поняття «взаємодія». Р.С. Бєлкін визначав взаємодію як форму організації 
розслідування злочину, яка являє собою засновану на законі співпрацю 
слідчого з органами дізнання, спеціалістами, експертами, узгоджену за 
цілями, місцем і часом для встановлення істини по кримінальній справі [2, 
с. 31]. 

Аналіз цього й інших визначень дозволяє вказати загальні риси 
взаємодії, які виділяють більшість криміналістів і процесуалістів. 

По-перше, взаємодія – це сучасна діяльність експерта і слідчого, яка 
являє собою ділове спілкування. 

По-друге, відносини слідчого і експерта, що виникають в процесі 
розслідування кримінального правопорушення, можуть мати 
непроцесуальний (організаційно-тактичний) характер або мати 
процесуальну форму. Процесуальні відносини визначаються: 

– Кримінальним процесуальним законодавством України; 
– Законом України «Про судову експертизу» (в редакції 2004р.); 
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  інших орієнтирів місця події. 
Дуже важливо зафіксувати стан рейок. Неприпустимими вважаються 

такі дефекти рейок: 
– подовжні тріщини над голівкою більше 30 мм або подовжні тріщини 

посередині шийки; 
– поперечна тріщина або відкол частини голівки або частини підошви; 
– тріщини під голівкою, що починаються з торця, незалежно від 

довжини тріщини; 
– подовжнє, вертикальне чи горизонтальне розшарування голівки; 
– тріщини по болтовим отворам і на поверхні голівки рейки від 

ковзання коліс при гальмуванні. 
На шпалах у результаті катастрофи потяга можуть залишитися 

вм’ятини, тріщини, злами. Їх фотографують за правилами вимірювальної 
зйомки. 

Трупи на місцях залізничних катастроф фотографують за загальними 
правилами. 

Отже, якість і кількість зібраної криміналістично значимої інформації 
при огляді місць значних за розмірами значно зростуть, якщо будуть 
належним чином використані знання спеціаліста, оснащеного відповідним 
фотообладнанням, допоміжним приладдям, будуть вміло та доречно 
використані прийоми та методи фотозйомки, а також різноманітні 
транспортні засоби. 

 
 
Зосіменко В.В. 
НОВИЙ НАПРЯМ У ВИЗНАЧЕННІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ ЗЛОЧИНУ 
В останній час дуже часто при проведенні судово-медичних експертиз 

досудове та судове слідство цікавлять питання щодо можливості 
встановлення за кількістю, характером та локалізацією тілесних 
ушкоджень ймовірних ознак злочинця (статі, віку тощо), в тому числі при 
спричиненні ушкоджень гострими предметами – так звана 
криміналістична характеристика злочину (КХЗ). В судово-медичній 
літературі, публікацій щодо вивчення можливого існування будь-яких 
зв’язків в даному напряму, немає. Існують поодинокі роботи стосовно 
вивчення лише загальної статистичної картини вбивств у певних регіонах 
та за певний період часу [1-4]. 

Метою дослідження було встановлення наявності статистичних 
зв’язків між показниками при аналізі випадків вбивств із застосуванням 
гострих предметів у м. Києві, а також визначення та обґрунтування вибору 
предикторів (показників) для дослідження. 

Матеріал і методи дослідження. Об’єктом дослідження були 1068 
«Актів судово-медичного дослідження трупів» та «Висновків експерта» з 

Зі змінами, які відбулися в зв’язку з прийняттям нового кримінального 
процесуального кодексу України, з’явилась реальна змагальність у 
кримінальному процесі, відбувся кардинальний поворот позиції суду 
щодо оцінки допустимості доказів не на користь сторони обвинувачення. 
На сьогодні стороні обвинувачення необхідно не тільки збирати докази, а 
також змагатись за те щоб ці докази, в даному випадку висновок експерта, 
не були поставлені під сумнів стороною захисту і виключені судом [1, 
с. 52-56]. 

Тому практиці взаємодії слідчих і експертів необхідно приділяти 
належну увагу. 

Аналіз літературних джерел, судової, слідчої і експертної практики 
дозволяє зробити висновок про те, що взаємодія правоохоронних органів з 
судово-експертними установами (підрозділами) повинна ґрунтуватися на 
єдиних принципах, важливіші з яких: законність, безперервність, 
планування, ефективність, комплексність. Крім того, прийняття 
організаційного і тактичного рішення щодо здійснення конкретної форми 
взаємодії повинно бути обґрунтовано змістом спільних дій і їх 
своєчасністю. 

Взаємодія між експертними установами і слідчими підрозділами 
відрізняються значним різноманіттям і багаторівневим характером. Тому 
єдиної точки зору щодо форм і меж взаємодії з метою використання 
спеціальних знань у кримінальному провадженні до цих пір не вироблено. 

Ми виділяємо шість форм взаємодії, що історично склалися, які 
здійснюються безпосередньо судово-експертними установами: 

1. Надання науково-технічної допомоги співробітникам 
правоохоронних органів у здійсненні слідчих (розшукових) дій (участь в 
них як спеціалістів); 

2. Проведення експертиз відповідно завдань сторін кримінального 
провадження; 

3. Попереднє дослідження слідів і речових доказів; 
4. Наукові консультації по конкретному кримінальному провадженню; 
5. Науково-методична робота зі співробітниками правоохоронних 

органів (лекції, семінари, стажування); 
6. Розробка на основі матеріалів експертиз, аналізу узагальнення 

експертної практики, а також на підставі спеціальних знань експертів 
методичних рекомендацій правозастосовувачам і пропозицій щодо 
попередження правопорушень. 

Всі вони тісно пов’язані між собою, спираючись на єдині принципи, 
спрямовані на досягнення загальної кінцевої мети. Тому, сукупність цих 
форм доцільно розглядати, як систему яка складається з упорядкованих 
елементів, які пов’язані між собою і утворюють єдине ціле, де кожен 
елемент з шести в кінцевому рахунку пов’язані з іншими. 

Вказані форми взаємодії можна класифікувати за різними підставами: 

96 281 



  приводу вбивств із використанням гострого предмету, які були отримані з 
архіву Київського міського бюро судово-медичної експертизи за період 
1997-2011 р. 

Результати дослідження та їх обговорення. Результати 
ретроспективного дослідження виявили таке. Вік злочинців становив від 
12 до 79 років, серед яких 39 (3,9%) злочинців були молодше 18 років, та 
26(3,1%) старше 60 років (Me=32; Mo=24; Q1=24; Q3= 41). Вік жертв 
становив від 1 до 85 років, серед яких 16 (1,9%) жертв були молодше 18 
років, та 57(6,7%) старше 60 років (Me=37; Mo=36; Q1=28; Q3= 48). В 
групі злочинців чоловіків було 698 (82,2%), жінок – 151 (17,8%), серед 
жертв чоловіків було 681 (80,2%), жінок – 168 (18,8%). У більшості 
випадків злочин було вчинено в приміщенні (в житловому – у 524 (61,7%), 
в нежитловому – 101 (11,9%), на вулиці 224 (26,4%). У 362 (42,6%) 
випадків смерть настала в результаті завдання 1 пошкодження, (Me=2; 
Mo=1; Q1=1; Q3= 6), максимальна кількість ран становило 193. При цьому 
423 (49,8%) ушкодження були нанесені в ділянку тулуба, всі ділянки 
постраждали в 16 (1,9%) випадків. 

Оскільки розподіл показника в групах має асиметричний вигляд, ми 
використовували як середню міру медіану (Me – ділить групу навпіл) та 
квартільний розмах (Q1; Q3 – відповідно 25% і 75%), тобто 50% вибірки 
знаходиться між даними показниками (Q1-Q3). Мода (Mo) – це показник, 
який найбільш часто зустрічається в групі. 

Нами було проведене дослідження впливу статі і віку злочинця на 
характер злочину (табл. 2). Як предиктори використовували стать 
потерпілого, характер дня (робочий, вихідний) вчинення злочину, 
характер дня вчинення злочину за місячним календарем, місце вчинення 
злочину, кількість спричинених ушкоджень потерпілому та локалізація 
ушкоджень на тілі потерпілого. 

Для оцінки наявності або відсутності статистичного зв’язку між 
вищезазначеними ознаками, нами визначався критерій Пірсона (χ2), який 
для констатування наявності статистичного зв’язку повинен бути більшим 
ніж 3,84. Сила зв’язку між ознаками – критерій φ (фі) та встановлювався 
ризик настання (в кількісному відображенні) наслідку (смерті), при цьому 
рівень значимості був менш 0,05 – р<0,05. 

При дослідженні встановлено, що всі залежності статистично значимі, 
сила зв’язку між показниками – слабка, але вона є. Ризик показує у 
скільки разів більший ризик настання однієї події при наявності іншої. 
Точніше: ми помиляємося у 5% (95% – довірчий інтервал) якщо скажемо, 
що для генеральної сукупності (всього населення) ризик події буде 
знаходиться між верхньою та нижньою межею. У більшості випадків 
злочин було вчинено в приміщенні (в житловому – у 524 (61,7%), в 
нежитловому – 101 (11,9%), на вулиці 224 (26,4%). У 362 (42,6%) випадків 
смерть настала в результаті завдання 1 ушкодження, (Me=2; Mo=1; Q1=1; 

проявив їх. 
Тільки аналіз особових якостей спеціаліста дозволить детально 

прогнозувати процес слідчої дії. Так, зокрема, без попереднього вивчення 
особи спеціаліста не можна з доволі високою мірою вірогідності 
передбачати його дії і поведінку, перебіг і результат виконання ним своїх 
функцій. 

На базі такого прогнозування слідчий визначить свої дії, направлені на 
те, аби усунути фактори, які надалі негативно впливатимуть на належне 
виконання функцій спеціалістом. 

У взаєминах слідчого і спеціаліста повинні панувати пошана, ділова 
співпраця, довіра. У разі потреби слідчий може вказати спеціалістові його 
помилки, наприклад, спроби, вирішувати питання правового характеру, 
виходити за межі своєї компетенції. 

Недопустимий психологічний вплив на спеціаліста у вигляді: 
а) нав’язування спеціалістові власної думки, своєї версії; 
б) психологічний тиск з використанням службового положення, 

авторитету; 
в) вимоги у виборі того чи іншого методу попереднього дослідження 

речового доказу. 
В результаті такої дії у спеціалістів знижується критичність розуму, 

спостережливість, уважність, точність оцінок. 
При проведенні слідчих дій спілкування між спеціалістом і слідчим 

має різний характер: від епізодичних службових зустрічей, до постійної 
ділової співпраці. Вирішальним критерієм вибору спеціаліста є 
компетентність, об’єктивність, незацікавленість в результаті справи. 

Перед проведенням слідчої дії слідчий повинен вибрати такого 
спеціаліста, який найбільшою мірою придатний для участі в даній слідчій 
дії по своїх професійних знаннях і навиках, психічних якостях, проявленій 
ним активності. Як спеціаліста бажано залучати людину, яка не лише має 
в своєму розпорядженні необхідні знання, але і по своїх психічних 
якостях, особистому досвіду найбільшою мірою здатний виконати 
необхідні дії і часто в несприятливих умовах розслідування. 

 
 
Соловей С.М. 
ПОНЯТТЯ ТА ЦІЛІ ВЗАЄМОДІЇ 
СЛІДЧОГО І СУДОВОГО ЕКСПЕРТА 
Зміни, які в останні роки відбулися в системі кримінального 

судочинства України, стосуються також взаємодії правоохоронних органів 
і експертних установ. 

Якщо проаналізувати судову практику до 2012 року, то можна зробити 
висновок, що причинами винесення виправдувальних вироків не були 
сумніви в обґрунтованості висновків експертів у кримінальних справах. 
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  Q3=6), максимальна кількість ран становила 193. При цьому 423 (49,8%) 
ушкодження були нанесені в ділянку тулуба, всі ділянки постраждали в 16 
(1,9%) випадків. 

Висновки. 
Отже: 
1. Якщо на тілі виявлено більше ніж 50 ран, то в 11,7 разів частіше 

(ВР=11,7, 95% ДІ: 3,8-36,0) ці ушкодження були заподіяні злочинцем у 
віці 15-17 років (χ2

(1)
 = 27,6, p<0,001); або виявлення на тілі потерпілого 

більше 50 ран свідчить про те, що ризик того, що таку кількість 
ушкоджень спричинив злочинець віком 15-17 років зростає у 11,7 разів. 

2. Якщо труп потерпілого було виявлено на вулиці, то в 4,5 рази 
частіше (ВР=4,5, 95% ДІ: 2,5-8,3) злочин вчиняє особа чоловічої статі (χ2

(1)
 

= 35,3, p<0,001); або виявлення трупу на вулиці свідчить про те, що ризик 
того, що даний злочин вчинив злочинець чоловічої статі зростає у 4,5 
рази. 
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Ірхін Ю.Б. 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ 
СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Упродовж останніх десятиліть термін «серійні злочини» міцно 

затвердився у слідчій та експертно-криміналістичній практиці. Він 
широко застосовується в різних матеріалах і документах, що стосуються 
оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України. У той 
же час, дефінітарне тлумачення серійності злочинів залишається 
невизначеним. Зокрема, це стосується категорії насильницьких злочинів, 
учинених на сексуальному ґрунті. 

У вітчизняному криміналістичному полі при визначенні категорії 

саме, звернення до позитивних якостей особи спеціаліста, а також дія на 
інтелектуальну сферу, яка пояснює небажані наслідки конфліктної 
поведінки. 

Витоки внутрішньоособового конфлікту спеціаліста полягають в 
протиріччі між формальним статусом спеціаліста в розслідуванні злочину 
і значенням його спеціальних знань для встановлення істини у 
кримінальній справі. Таким чином, в наявності невідповідність 
формального і реального пізнавального статусу спеціаліста в окремих 
ситуаціях розслідування. В умовах безпосереднього контакту (наприклад, 
при огляді місця події) це протиріччя може вилитися в міжособовий 
конфлікт між слідчим як організатором розслідування і спеціалістом як 
носієм спеціальних знань, які забезпечують йому привілейованість і 
високу професійну самооцінку. 

Причинами міжособових конфліктів є взаємовиключні цінності, цілі і 
завдання взаємодіючих осіб. Конфлікти саме цієї природи найчастіше 
зустрічаються при взаємодії слідчого і спеціаліста в процесі розслідування 
злочинів. В даному випадку йдеться про сформовані антагонізми позицій, 
а не про помилку або сумнів окремої особи, яка потребує допомоги у 
вирішенні її внутрішнього конфлікту. 

Встановивши причину конфлікту, слідчий зобов’язаний вжити заходи 
до його подолання. Криміналістикою розроблений широкий спектр 
тактичних прийомів, направлених на подолання конфліктних ситуацій. 
Вибір того чи іншого прийому залежить від особистих якостей спеціаліста 
і причини, що спонукали його до конфлікту. 

Для попередження конфліктів між слідчим і спеціалістом необхідно 
дотримуватися декількох основних правил: 

– чітко розділити обов’язки і сформулювати окремі доручення; 
– дотримувати правила і норми професійної культури, бути 

тактовним, ввічливим і уважним один до одного; 
– до думки кожного необхідно відноситься з повагою; 
– при розбіжності думок потрібно об’єктивно і всесторонньо 

обговорювати і зважувати аргументи кожної сторони; 
– критичні зауваження один одному необхідно висловлювати по-

дружньому, без явних або прихованих особистих висновків. 
Одним з найважливіших чинників успішного подолання конфліктної 

ситуації є встановлення психологічного контакту між слідчим і 
спеціалістом, результатом якого є взаєморозуміння і довіра. 

Якщо особа спеціаліста буде попередньо ретельно вивчена, то під час 
слідчої дії представляється можливим правильно сприйняти і оцінити всю 
ту інформацію, яка виходить від неї в процесі спілкування. Якщо слідчий 
заздалегідь знає звички спеціаліста, особливості його поведінки, мовних 
зворотів, прийомів бесіди тощо, то зможе правильно оцінити і зрозуміти, 
чому у процесі спілкування в тому чи іншому місці він проявив або не 
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  сексуальних злочинів сьогодні використовуються два суміжних поняття: 
багатоепізодність та серійність. Нажаль, у повсякденному застосуванні ці 
поняття не завжди вживаються за своїм функціональним призначенням. 
Наші власні дослідження останніх років доводять, що ці поняття є доволі 
схожими, але різними за суттю і змістовним наповненням. 

Зокрема, під багатоепізодністю, ми розуміємо, неодноразово (тобто, 2 
і більше ексцесів) вчинені одним суб’єктом (особою чи групою осіб) 
типові, одноманітні, схожі за динамікою, технікою та механікою 
алгоритмічні дії, що мають у своїй основі різні (незалежного одне від 
одного походження) рушійні сили – мотиви, привід, підстави, обставини 
та причинно-наслідкові зв’язки. 

Під серійністю ми, відповідно, розуміємо неодноразово (тобто, 2 і 
більше ексцесів) вчинені однім суб’єктом (особою чи групою осіб) типові, 
одноманітні, схожі за динамікою, технікою та механікою алгоритмічні дії, 
що мають у своїй основі єдині (загального походження) рушійні сили – 
мотиви, привід, підстави, обставини та причинно-наслідкові зв’язки. 

Однією з особливостей серійних сексуальних злочинів є те, що не 
завжди одразу можна встановити, що серія злочинів вчинена однією і тією 
самою особою, або групою осіб, але розкриття даних злочинів, як і інших, 
починається з невідкладних слідчих дій із використання спеціальних знань 
з різних галузей наук. Зокрема, хімії, одорології, психології, медицини 
тощо. 

Сучасна криміналістика окрім спеціальних юридичних і 
кримінологічних знань передбачає обов’язкове застосування в процесі 
розкриття й розслідування насильницьких злочинів передових досягнень 
психологічної науки. Даний підхід ґрунтується на врахуванні 
психологічних засад поведінки людини як живої істоти та як суб’єкта 
соціальних відносин у середовищі собі подібних. 

У сучасній криміналістиці, теорії та практиці оперативно-розшукової 
діяльності активно застосовується методологія психологічного 
моделювання особистості ймовірного злочинця. Не залишаються поза 
увагою в цьому контексті й серійні злочини, вчинені на патосексуальному 
ґрунті. 

При психологічному моделюванні особистості ймовірного злочинця, 
що вчинив серію сексуальних злочинів, першочерговому врахуванню 
підлягають питання: 

– що стало приводом до виникнення насильницької поведінки?; 
– що передувало злочину – насильницька поведінка чи суто злочинний 

ексцес (злочинна дія)? 
Основні позиції, що підлягають експертному дослідженню при 

проведенні психологічної експертизи відносно особистості ймовірного 
серійного злочинця (маніяка, насильника, убивці), виносяться на розгляд 
експерта у вигляді установчих питань чи версій. Входять до структури 

увагою соціально-психологічні закономірності при побудові відносин з 
спеціалістом можуть негативно вплинути на процес розслідування. 

Прийнято вважати, що взаємовідносини між цими суб’єктами 
діяльності є стосунками кооперації, повноцінної співпраці. Проте, при 
уважному аналізі можна відмітити, що вони мають доволі складну 
психологічну картину і що є підстави говорити про наявність в них 
елементів конфліктності. 

Аналіз практичної діяльності правоохоронних органів вказує на те, що 
ключовою ланкою виникнення конфліктів між слідчим і спеціалістом є 
недосконалість чинного законодавства, а також протиріччя в особистих 
якостях вказаних учасників кримінального судочинства. 

Ключовими словами у визначеннях конфлікту є «зіткнення», 
«протиріччя», «протиборство». У психології управління під конфліктом 
розуміється система стосунків, процес розвитку взаємодії, який заданий 
відмінностями суб’єктів, що беруть участь в ньому (по інтересах, 
цінностях, діяльності). 

Виходячи з періоду виникнення і процесуальних особливостей, 
конфлікти, які виникають між слідчим і спеціалістом умовно можна 
поділити на два види: що виникають на початковому етапі розслідування, 
і при проведенні процесуальних і слідчих дій. 

Для початкового етапу розслідування злочинів властиві конфлікти, що 
виникають на ґрунті організаційного характеру. До таких конфліктів 
відносяться такі: небажання виїзду «цивільного» спеціаліста для огляду 
місця події у складі слідчо-оперативної групи, неналежне сприяння 
слідчому у виявленні, закріпленні, вилученні слідів і речових доказів, 
можливі випадки умисного знищення спеціалістом слідів та речових 
доказів, конфліктні ситуації, що виникають при призначенні експертиз. 

Конфліктні ситуації негативно впливають на процес досудового 
розслідування, а саме знижується можливість отримання первинної 
доказової інформації, розслідування провадиться поверхнево, неякісно, 
залишаються недослідженими істотні обставини розслідуваної події. 

Знання причин конфліктів, які виникають між слідчим і спеціалістом 
визначає ефективність методів боротьби з їх наслідками. 

Причини конфліктів, що найчастіше виникають між слідчим і 
спеціалістом, можуть бути визначені як внутрішньоособові і міжособові. 

Внутрішньоособовий конфлікт розуміється, як зіткнення інтересів, 
потреб, потягів особи, що виникають за умови їх зразкової паритетності 
по інтенсивності і значущості, але різній спрямованості. Дана категорія 
причин включає проблеми окремої особи, що ускладнюють її взаємодію з 
іншими людьми, наприклад, неадекватна, частіше занижена самооцінка; 
проблема «вибору» рівнозначних цілей поведінки або «ухилення» від 
однаково небажаних наслідків. В даному випадку доволі ефективним 
способом усунення конфліктів є рекомендації «адресовані» самооцінці, а 
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  психологічної моделі і в обов’язковому порядку фіксуються в постанові про 
призначення експертизи чи в технічному завданні експертного дослідження. 

Основні позиції, які підлягають розгляду й аналізу при складанні 
психологічного профілю невстановленого злочинця при розслідуванні 
серійних злочинів, називаються маркерами. 

До провідних криміналістично-значимих маркерів, з яких у процесі 
розслідування складатиметься структура психологічної моделі 
особистості серійного сексуального злочинця, належать: 

– питання, що виникають в робочому порядку при відтворенні чи 
реконструкції події злочину, а також при встановленні вірогідного мотиву 
злочинного діяння під час розслідування; 

– окремі аспекти, характерні особливості, відмінності чи соціальні 
нюанси навколишнього середовища, що стосуються обставин злочину; 

– властивості соціокультурного середовища в місці вчинення злочину; 
– географічні, топографічні, кліматичні, часові і сезонні особливості 

вчинення злочину; 
– окремі елементи віктимологічної предиспозиції в поведінці жертви; 
– окремі компоненти логічних ланцюгів, що припускаються 

(уявляються) при формуванні робочих версій; 
– імовірні елементи злочинної предиспозиції в поведінці злочинця; 
– провідні мотиви, ваблення, провокатори і потяги ймовірного 

злочинця; 
– наявність чи відсутність патологічних ознак у поведінці, психіці чи 

соціальному поводженні ймовірного злочинця; 
– соціальні, соціально-психологічні, індивідуально-психологічні, 

психофізіологічні, морфологічні і функціонально-біологічні засади 
виникнення й розвитку злочинної мотивації ймовірного злочинця. 

Врахування зазначених маркерів та пошук відповідей на них дозволяє 
скласти орієнтовну модель ймовірного злочинця з максимальним 
ступенем вірогідності. Причому, якість відтвореного психологічного 
профілю ймовірного серійного злочинця, що вчиняє насильницькі дії 
сексуального характеру, цілком залежить від повноти та цілісності 
заповнення цих маркерів. 

 
 
Каптєлова Ю.Є. 
ТАКТИКА РОБОТИ 
СПЕЦІАЛІСТА-КРИМІНАЛІСТА 
З МІКРООБ’ЄКТИ НА МІСЦІ ПОДІЇ 
Спеціалісту-криміналісту важливо тактично грамотно побудувати 

свою роботу в процесі огляду місця події, оскільки, якщо він залучений до 
участі в оперативно-слідчій групі, саме на нього покладається основна 
частина роботи з матеріальною обстановкою місця події. Огляд місця 

слідчий, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, уповноважений 
доручати проведення відібрання зразків відповідним оперативним 
підрозділам.  

Такі доручення слідчого, відповідно до ч. 3 ст. 41 КПК України, є 
обов'язковими для виконання оперативним підрозділом та виконуються 
відповідно до положень КПК України, ЗУ «Про міліцію» [2] та інших 
законодавчих актів України. 

Примусове відібрання зразків здійснюється за ухвалою слідчого судді, 
суду за правилами, передбаченими ст. 241 КПК України, якою 
передбачено можливість залучення лікаря до проведення вказаної 
процесуальної дії. 

Зазначений порядок отримання зразків речей та документів на підставі 
рішення слідчого судді, а зразків біологічного походження – рішення 
прокурора, занадто складний та довготривалий, який частково обмежує 
самостійність і незалежність слідчого, що негативно впливає на 
оперативність досудового розслідування. Адже наділивши слідчого 
правом на призначення експертизи і при цьому обмежувати його в 
можливості самостійно (без слідчого судді, прокурора) отримати 
необхідні зразки, свідчить про його обмеженість в спрямованості 
розслідування, що безперечно впливає і на якість його діяльності. 

 
 
Сокиран Ф.М. 
ТАКТИКА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТНИХ 
СИТУАЦІЙ МІЖ СЛІДЧИМ І ОСОБАМИ, 
ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЮ 
В даний час нестримно зростає роль спеціальних знань в 

розслідуванні злочинів. Багато в чому це пов’язано, в першу чергу, з 
розвитком технологій, що дозволяє злочинцям здійснювати традиційні 
правопорушення новими способами. Відтак робота слідчого потребує 
широкого використання технічної і консультаційної допомоги 
спеціалістів. 

Спеціаліст має спеціальні знання і володіє навиками застосування 
сучасних науково-технічних засобів. Через це слідчий і спеціаліст 
знаходяться в стані постійного контакту при вирішенні професійних 
завдань, між ними виникають певні стосунки, вивчення яких представляє 
серйозний інтерес для забезпечення психологічної підготовки майбутніх 
слідчих і спеціалістів. 

Аналізуючи чисельні і різноманітні взаємодії слідчого, варто 
зауважити, що конфліктні ситуації в його діяльності переважають, 
головним чином, з підозрюваним, свідками і потерпілими, тоді як 
стосунки з особами, які сприяють розслідуванню (спеціалістами), 
залишаються, на наш погляд, без належної уваги. Проте залишені поза 
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  кожної конкретної події має свої особливості, але робота спеціаліста-
криміналіста дуже часто перебуває в межах заздалегідь розробленого 
алгоритму дій. 

Перш за все, прибувши на місце події, спеціаліст разом зі слідчим 
визначає межі огляду і вживає заходів до того, щоб ніхто із сторонніх не 
знаходився в певних межах огляду (сторонніми в даній ситуації є всі, крім 
слідчого, спеціаліста і понятих). Визначення меж огляду проводиться, як 
правило, одночасно зі здійсненням орієнтуючої та оглядової фотозйомки. 
Потім спеціаліст разом зі слідчим і понятими, які рухаються слідом за 
ним, поступово обходить територію, обмежену границями огляду, 
виявляючи, фіксуючи і вилучаючи сліди та інші речові докази з поверхні 
підлоги або ґрунту, на які можуть наступити і які можуть бути змінені або 
знищені при просуванні членів оперативно-слідчої групи. При цьому 
особлива увага приділяється мікрооб’єктам та об’єктам-носіям 
мікрооб’єктів. 

Очистивши таким чином «коридор» для переміщення по території 
місця події, спеціаліст по можливості з особою, поінформованою про 
звичайне розташування предметів обстановки (господарем квартири, 
матеріально відповідальною особою в магазині тощо), обходить дану 
територію, з’ясовуючи при цьому, які з предметів, раніше перебували тут, 
відсутні, звичне положення яких змінене, які з’явилися, раніше були 
відсутні тощо. Якщо немає можливості використовувати показання 
зазначених осіб, спеціаліст виконує цю роботу самостійно, визначаючи 
зміну звичайного розташування предметів або їх відсутність за видимими 
або слабопомітними слідами (пиловими слідами нашарування і 
відшарування, розірваним павутинням, подряпинами на поверхні тощо). 
За підсумками обходу спеціаліст, аналізуючи виявлені ним видимі і 
слабопомітні сліди, ознаки переміщення осіб, предметів та інше, складає 
власне уявлення про подію – модель події, виходячи з якої визначає 
передбачувані місця розташування невидимих слідів. При цьому особлива 
увага приділяється тим ділянкам обстановки, які імовірно знаходилися в 
інтенсивному механічному контакті (статичному або динамічному, 
наприклад, при терті) з тілом, одягом учасників розслідуваної події 
(злочинця, жертви) або з розташованими в них предметами (наприклад, 
знаряддям злому), а значить, брали найбільш активну участь у взаємному 
обміні мікрооб’єктами. 

Перш ніж приступити до пошуку мікрооб’єктів, спеціаліст на основі 
аналізу характеру події визначає механізм контактної взаємодії тіла 
злочинця (злочинців), його одягу і предметів, що знаходяться при ньому 
(так само, як і тіла, одягу та предметів, що знаходяться у жертви та інших 
учасників розслідуваної події ), з одного боку, і матеріальною 
обстановкою місця події, з іншого, в результаті якого відбувається 
взаємний обмін мікрооб’єктами. Результатом цього аналізу має стати 

кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи 
або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У 
випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків 
для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим 
спеціалістом. Відібрання зразків з речей і документів встановлюється 
згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів 
передбаченими статтями 160-166 КПК України. В свою чергу відбирання 
біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими 
ст. 241 КПК України (освідування особи), тобто здійснюється на підставі 
постанови прокурора та, за необхідності, за участю судово-медичного 
експерта або лікаря, які залучаються для проведення процесуальної дії як 
спеціалісти (ч. 2 ст. 71 КПК України). Їм надаються відповідні права та 
покладаються певні обов’язки. Про участь спеціаліста у проведені 
процесуальної дії зазначається у протоколі. 

Своєю участю спеціаліст не підміняє особу, що провадить досудове 
розслідування і її дії в отриманні зразків для експертного дослідження. Він 
діє за завданням цієї особи і забезпечує технічну сторону цієї дії, тобто 
керуючись своїми спеціальними знаннями, бере участь в створенні умов, 
необхідних для отримання належних порівняльних зразків і їх 
закріплення. 

Якщо відібрання біологічних зразків супроводжується оголенням 
особи, то відповідні маніпуляції здійснюється особами тієї ж статі, за 
винятком його проведення лікарем і за згодою особи, у якої зразки 
відбираються. Слідчий, прокурор не вправі бути присутнім при відібранні 
біологічних зразків особи іншої статі, коли це пов'язано з необхідністю 
оголювати особу. 

Перед початком відібрання біологічних зразків особі пред'являється 
постанова прокурора. Після цього особі пропонується добровільно віддати 
біологічні зразки. Про відібранні у особи біологічних зразків складається 
протокол. 

При відібранні біологічних зразків не допускаються дії, які 
принижують честь і гідність особи або є небезпечними для її здоров’я. 

Якщо особа відмовляється добровільно надати зразки для експертизи, 
то слідчий складає протокол, який в подальшому може стати підставою 
для звернення з клопотанням до слідчого судді про примусове відібрання 
зразків для проведення експертизи. 

Уразі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий 
суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що 
розглядається в порядку, передбаченому ст. ст. 160-166 КПК України 
(тимчасовий доступ до речей та документів), має право дозволити 
слідчому, прокурору (або зобов'язати їх, якщо клопотання було подано 
стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово. 

Отримавши ухвалу суду з дозволом на примусове відібрання зразків 
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  уявлення про те: 
– які контактні поверхні тіл, одягу і предметів учасників події, з 

одного боку, і предметів матеріальної обстановки місця події, з іншого 
боку, брали участь в механічній взаємодії. Згодом саме на цих поверхнях в 
основному і проводиться пошук мікрооб’єктів; 

– які саме мікрооб’єкти в результаті цієї контактної взаємодії 
відділилися від тіл, одягу і предметів учасників події та перейшли на 
предмети навколишнього оточення. Надалі на пошук саме цих 
мікрооб’єктів і повинен бути націлений спеціаліст. Само по собі 
виявлення даних мікрооб’єктів в зазначених місцях свідчить про те, що 
версія спеціаліста про механізм розслідуваної події вірна. Відсутність 
даних мікрооб’єктів в очікуваних місцях повинно сприйматися як ознака 
помилковості висунутої версії, а в деяких випадках повинно 
розцінюватися як негативна ознака, що свідчить про фальсифікації, 
спробу пустити слідство неправильним шляхом; 

– які речовини і матеріали, в тому числі і у вигляді мікрооб’єктів, при 
цих контактах відділилися від предметів навколишньої обстановки і 
перейшли на тіла, одяг і предмети учасників події. У процесі оглядів від 
цих предметів мають бути відібрані зразки матеріалів з тим, щоб згодом 
при появі перевірених об’єктів можна було провести відповідне 
порівняльне дослідження. 

Після цього спеціаліст приступає до обробки всіх видимих, 
слабопомітних і невидимих слідів, що мають з його точки зору 
відношення до події злочину. Належність до даної події виявлених слідів 
встановлюється в процесі їх попереднього дослідження з урахуванням 
взаємного розташування різних слідів між собою і предметами 
обстановки, давності їх залишення тощо. 

Послідовно відпрацьовуючи територію огляду, переходячи від вузла 
до вузла, спеціаліст методично виявляє, фіксує (складанням словесного 
опису, малюнків, детальною фотозйомкою), вилучає, упаковує сліди 
відповідно до вимог КПК України. На заключному етапі огляду він 
надиктовує слідчому перелік і характеристику вилучених слідів і 
предметів зі слідами, місця їх виявлення. 

Особливі, специфічні властивості мікрооб’єктів обумовлюють 
необхідність чіткого дотримання порядку роботи з ними на місці події. 
Основні, найбільш загальні правила роботи в цьому випадку такі: 

– обстановка місця події повинна бути ретельно збережена і по 
можливості ізольована від навколишнього середовища. У приміщенні, де 
передбачається пошук мікрооб’єктів, необхідно виключити утворення 
протягів, переміщення предметів обстановки в статичній стадії огляду; 

– до прибуття оперативно-слідчої групи допуск на місце події 
проводитися не повинен; 

– пошук мікрооб’єктів починається з перших етапів огляду; 

психіатричного та технічного профілю, які неможливо узгодити при 
виконанні комплексної експертизи, д) при призначені комплексних 
експертиз з інших регіонів України виникали питання щодо їх оплати, які 
по-різному вирішуються в експертних установах, підпорядкованих різним 
відомствам. 

Усе вищезазначене вказує на те, що для ефективного виконання 
комплексних експертиз необхідна розробка та впровадження у практичну 
діяльність чіткої міжвідомчої інструкції (наказу), яка б врегульовувала усі 
питання призначення та виконання експертиз такого типу. 
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Сокиран М.Ф. 
ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ 
ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО 
Успішна криміналістичну діяльність з розслідування злочинів не 

можлива без ефективного застосування сучасних науково-технічних 
засобів і спеціальних знань. В процесі розслідування злочинів у слідчих 
виникає необхідність у використанні спеціальних знань при призначенні і 
проведенні різних видів експертиз. Проведення ідентифікаційних 
досліджень неможливо без отримання зразків для порівняльного 
дослідження. Специфіка окремих зразків вимагає для їх отримання 
застосування науково-обґрунтованих методик та залучення спеціалістів у 
різних галузях наукових знань. 

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання 
зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною 
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  – пересування на місці події повинні бути зведені до мінімуму і 
спочатку проводитися тільки по «коридору», окресленому спеціалістом, 
який першим пройшов на територію місця події; 

– особи, допущені на місце події, не повинні палити, сідати на стільці, 
крісла, дивани та інші предмети обстановки, брати в руки що-небудь, 
притулятися до дверей, стін, косяків, приймати їжу; 

– огляд місця події доцільно проводити у світлий час доби. При 
необхідності використання для пошуку мікрооб’єктів та інших слідів УФ- 
або ІЧ-променів, огляд проводять у нічний час або в затемнених 
приміщеннях; 

– виявлення, фіксація і вилучення мікрооб’єктів речовин і матеріалів 
проводяться одночасно з аналогічними діями відносно слідів – об’єктів 
традиційних криміналістичних експертиз. Оптимально при цьому 
вилучати з місця події самі об’єкти або їх фрагменти, на яких виявлені 
різні сліди. Якщо ж це неможливо і вилучення одних слідів може 
призвести до знищення інших, вилучаються сліди, що несуть найбільший 
обсяг криміналістично значущої інформації; 

– при вилученні слідів у вигляді мікрооб’єктів необхідно вилучати 
також зразки для порівняння. Наприклад, при вилученні текстильних 
волокон-нашарувань, необхідно вилучити зразки текстильних матеріалів 
предметів-носіїв, а також волокна одягу потерпілого, підозрюваного та 
тих, хто проживає у квартирі, які могли залишити відповідні волокна-
нашарування поза зв’язком з розслідуваною подією; 

– бажано, щоб спеціаліст, який проводить роботу зі слідами на місці 
події, був одягнений у спеціальний верхній одяг, виготовлений із 
синтетичної тканини, який майже не забруднює навколишнє середовище 
власними текстильними волокнами. 

 
 
Карпов Н.С. 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ 
МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
Про інститут відновлення втрачених матеріалів кримінального 

провадження йдеться у розділі 7 КПК України 2012 року. Цей інститут є 
законодавчою новелою. КПК України 1960 року не регулював питання 
про відновлення таких матеріалів. 

«Під втратою матеріалів кримінального провадження слід розуміти 
виключення можливості отримувати з таких матеріалів інформацію, що 
відображає хід досудового розслідування та результати судового розгляду 
внаслідок процесів фізичного впливу на систему процесуальних 
документів. Матеріали кримінального провадження можуть бути втрачені 
повністю (коли знищені або втрачені всі матеріали) або частково (коли 
втрачено окремі матеріали) з об’єктивних (стихійне лихо, пожежа, повінь 

судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 
експертних досліджень” ( із змінами і додатками). У даному Наказі 
порядок роботи із комплексними експертизами доволі детально 
висвітлений у п.п. 1.2.2, 1.2.10, 1.13, 3.7, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 4.18, та в п. 6.2 
додатку „Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та експертних досліджень”. 

У Наказі Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 року 
„Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України” щодо 
виконання комплексних експертиз вказівок немає, є тільки тлумачення 
цього терміну (п. 2.5 „Основних положень про організацію проведення 
судово-медичної експертизи”). 

У Наказі Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2001 року 
за № 397„Порядок проведення судово-психіатричної експертизи”, вказівок 
щодо комплексних експертиз взагалі немає. 

В „Узагальненнях судової практики про застосування судами 
кримінально-процесуального законодавства при призначені судових 
експертиз і використанні їх висновків у кримінальному судочинстві” 
Вищого спеціалізованого суду України (2011 рік), про комплексні 
експертизи вказано у розділах „Судова статистика”, „Призначення 
експертизи” (щодо неправильно призначених експертиз, також дається 
тлумачення цього терміну), „Дослідження та оцінка судом висновку 
експерта” (щодо правильності підписання експертами комплексної 
експертизи). 

У відділі комісійних судово-медичних експертиз КЗ КОР „Київське 
обласне бюро судово-медичної експертизи” було виконано комплексних 
експертиз: 2011р – 28, 2012р – 9, 2013р – 15, що складає відповідно 20%, 
5% та 12% від усієї кількості виконаних експертиз. Переважна більшість 
експертиз призначалася для їх сумісного виконання з експертами секторів 
автотехнічних (трасологічних) експертиз Науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України в Київській області; також 
сумісно виконувалися комплексні експертизи з експертами відповідних 
відділів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; були 
виконані по одній комплексній експертизі з експертами вибухотехніками, 
балістами та судовими психіатрами. У переважній більшості випадків 
провідна експертна установа – КЗ КОР „КОБСМЕ”. 

Основні питання, що виникали у експертів при виконанні призначених 
у нашу установу комплексних експертиз: а) у постановах про призначення 
експертизи не було вказано провідну експертну установу, б) питання, що 
ставилися на вирішення, досить часто не потребували їх комплексного 
вирішення, в) своєчасно не надавалися об’єкти дослідження (або вони 
взагалі вже були знищені), г) різні підходи та методики дослідження 
об’єктів у експертних установах судово-медичного, судово-
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  тощо) або суб’єктивних (умисне пошкодження, викрадення тощо) 
причин» [1, с. 427]. 

У юридичній літературі відмічається, що «під процедурою 
відновлення втраченого кримінального провадження слід розуміти 
регламентовану законом діяльність компетентної посадової особи, 
спрямовану на відновлення певної сукупності документів, що 
відображають хід, зміст і результати розслідування конкретного 
кримінального правопорушення, котрі у своїй єдності складають 
специфічне документальне утворення, яке називається кримінальним 
провадженням» [2, с. 491- 492]. 

Як являється, це визначення підлягає уточненню, оскільки діяльність з 
відновлення втраченого кримінального провадження спрямована також на 
відновлення документів, які відображають хід, зміст та результати 
судового розгляду. 

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 
відбувається за наступними правилами, які визначені ст.ст. 524-531 
КПК України: 

1. Відновленню підлягають втрачені матеріали в тому кримінальному 
провадженні, яке завершилося ухваленням вироку суду. 

2. Втрачені матеріали кримінального провадження можуть бути 
відновлені за заявою учасника судового провадження. Близькі родичі 
обвинуваченого, який помер, мають право подати відповідну заяву, якщо 
це необхідно для його реабілітації. 

3. Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження подається до суду, який ухвалив вирок. 

4. У заяві повинно бути зазначено, про відновлення яких саме 
матеріалів просить заявник, чи був ухвалений вирок, в якому 
процесуальному статусі перебував заявник, хто конкретно і в якості кого 
брав участь у судовому розгляді, місце проживання чи місцезнаходження 
цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати матеріалів 
кримінального провадження, про місцезнаходження копій документів 
кримінального провадження або відомостей щодо них, поновлення яких 
саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне їх 
поновлення. До заяви про відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження додаються документи або їх копії, навіть 
якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у 
заявника. 

5. Якщо у заяві не зазначено мету відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження або відомості, необхідні для їх відновлення, 
суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює 
заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків. Якщо мета 
звернення до суду, зазначена заявником, не пов’язана із захистом його 
прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження 

касирами (буквально, за рухами рук, місцем знаходження їх особистих 
речей (сумок)); 3) контролювати дії працівників центру автоматизованої 
обробки інформації, не допускаючи здійснення операцій в момент 
проведення обшуку, а також усіх працівників, які працюють за 
комп’ютерами, що включені в мережу; 4) спостерігати за телефонним 
зв’язком, адже працівник банку може дати команду про списання коштів з 
будь-якого рахунку банківської установи чи підприємства; 5) забезпечити 
зовнішнє спостереження за банком (вікнами) і внутрішню охорону входу-
виходу основного й запасного, забезпечуючи тільки вхід бажаючих до 
банку; 6) у разі виникнення підозри необхідно відразу припинити рух 
безготівкових коштів в частині проведення витратних операцій на 
рахунках банку (поточних, розрахункових, депозитних; у національній 
валюті, іноземній валюті) одночасно по всім підрозділам 
(Чернявський С.С., 2010 р.). 

Припинення руху безготівкових грошових коштів у частині витратних 
операцій дасть можливість проведення перевірки та виявлення наявності 
всіх грошових коштів банку і підприємств, які обслуговуються в цьому 
банку. У такому випадку у керівництва банку не буде можливості у 
присутності перевіряючих провести операції, підганяючи таким чином, 
під облік наявність ресурсів банку. 

6. Під час розслідування шахрайства у сфері іпотечного кредитування 
обшук може проводитися: у приміщеннях фірм; за місцем роботи, 
проживання, в інших приміщеннях, автомобілях, що належать 
запідозреним у вчиненні шахрайства; на підприємствах, в установах, 
організаціях-партнерах фірм; у безпосередньо запідозрених осіб. 

 
 
Скічко В.Г., Ворошилов К.Ф., Зеленська Т.С. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 
ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРТИЗ 
Згідно з Постановою Пленуму Верховного суду України від 

30.05.1997 року № 8 „Про судову експертизу в кримінальних і цивільних 
справах”, комплексна експертиза призначається у випадках, коли 
необхідно провести дослідження за участю декількох експертів, які є 
фахівцями у різних галузях знань. 

Щодо методики виконання комплексних експертиз, то з цього 
приводу накази про порядок роботи із такими експертизами експертними 
установами, що підпорядковуються Міністерству юстиції, Міністерству 
внутрішніх справ та Міністерству охорони здоров’я України, містять різні 
дані (або взагалі не вказують про комплексні експертизи). 

Найбільш детальні вказівки щодо виконання комплексних експертиз 
містяться у Наказі Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року за № 
53/5 „Про затвердження Інструкції про призначення та проведення 
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  про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження або 
залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито. 

6. Одержавши заяву про відновлення втрачених матеріалів 
кримінального провадження, суддя вживає заходів для одержання від 
прокурора відомостей та копій відповідних процесуальних документів, які 
стосуються відновлюваних матеріалів.  

7. Під час судового розгляду суд використовує ту частину матеріалів 
кримінального провадження, що збереглася, документи, видані фізичним 
чи юридичним особам до втрати матеріалів кримінального провадження, 
копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, які стосуються 
цього провадження. Суд має право допитати як свідків осіб, які були 
присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), 
які брали участь у судовому розгляді, а в необхідних випадках – осіб, які 
входили до складу суду, що здійснював судовий розгляд, а також осіб, які 
виконували судове рішення. 

8. На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє 
ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального 
провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно 
відновити. У рішенні суду про відновлення матеріалів втраченого 
кримінального провадження зазначається, на підставі яких конкретно 
доказів, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх 
учасників судового провадження, суд вважає установленим зміст 
відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про 
доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії 
вчинялися. За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення 
матеріалів втраченого кримінального провадження суд ухвалою закриває 
розгляд заяви про відновлення матеріалів втраченого кримінального 
провадження і роз’яснює учасникам судового провадження право на 
повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних 
документів. Строк зберігання матеріалів кримінального провадження не 
має значення для вирішення заяви про їх відновлення. 

Статті розділу 7 КПК України текстуально майже дослівно 
відтворюють ст.ст. 402-408 розділу 9 Цивільного процесуального кодексу 
України. «У цьому проявляється загалом позитивна тенденція до 
уніфікації судових процедур…» [3, с. 1056]. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що обов’язковою «умовою 
відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження відповідно 
до ст. 524 КПК України є наявність вироку суду, незалежно від 
виду (виправдувальний чи обвинувальний) та набрання ним законної 
сили» [4, с. 707]. 

Автори науково-практичного коментаря КПК України (Відп. ред. : 
С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко) слушно відмічають, що 
таке «формулювання викликає певні зауваження у зв’язку з надмірним 

відшукання майна, на яке може бути накладено арешт. Обшуки необхідно 
проводити в офісі фірми, за місцем проживання керівника фірми, 
головного бухгалтера, на дачах, у гаражах, в автомобілях тощо. Разом з 
офіційними документами під час обшуку вилучають чорнові записи, 
заготівки підроблених документів, штампи, печатки, кліше, що 
використовувалися для їх виготовлення, комп’ютери та інші засоби 
оргтехніки, використані для виготовлення підроблених документів. 
Вказані матеріали можуть дати уявлення про фінансово-господарську 
діяльність організації, про підготовчі дії для отримання іпотечного 
кредиту, про способи його приховування. 

4. Керівник слідчо-оперативної групи має заздалегідь підготуватися до 
проведення обшуку у приміщенні комерційного банку. Необхідно 
ретельно вивчити територіальне розташування банку, визначити в якому 
приміщенні банк знаходиться: у вбудованому, прибудованому, окремо 
розташованій будівлі, вивчити входи-виходи (основні й запасні), кількість 
місцезнаходження пунктів обміну валют. 

Необхідно чітко визначити розташування внутрішніх приміщень 
банку: сховища; спеціальної каси; каси перерахунку; вечірньої каси; 
операційного залу; центру автоматизованої обробки інформації 
(комп’ютерного центру-серверу, архівування, модему «Банк-клієнт»); 
приміщень, де знаходяться індивідуальні сейфи для зберігання цінностей; 
кабінетів керівництва банку, головного бухгалтера (знати в яких кабінетах 
працюють комп’ютери, які включено в мережу); підсобних приміщень, 
особливо приміщень перед сховищами (їх треба обшукувати ретельно); 
складських приміщень (Корнієнко В.В., 2012 р.). 

5. Приступивши до проведення обшуку у банку необхідно: 1) ретельно 
вивчити план приміщення банку з розташуванням усіх внутрішніх 
кабінетів (безпосередньо на місці); 2) за необхідності забезпечити охорону 
основних і запасних входів та виходів; 3) ознайомитися з документами, що 
визначають організаційну структуру банку, положенням про 
управління (відділи), наказом про розподіл обов’язків між керівництвом, 
ліцензією на здійснення операцій видану НБУ; 4) забезпечити присутність 
посадових осіб банку, а в окремих випадках – присутність представників 
НБУ. 

Управління (відділ) автоматизації є особливим підрозділом, який 
працює на зв’язку з розрахунковою палатою НБУ і в якому обліковуються 
всі витратні операції банку. Керівнику слідчо-оперативної групи бажано 
знати комп’ютерну програму, яку використовує банк у своїй роботі. 
Також необхідно звернути увагу на роботу головного комп’ютера, який 
контролює усі фінансові операції банку. 

Під час проведення обшуку необхідно: 1) забезпечити присутність 
працівників на своїх робочих місцях (не допускати відходу з робочого 
місця жодного з працівників); 2) здійснювати ретельний контроль за 
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  звуженням кола проваджень, матеріали з яких можуть бути відновлені у 
процесуальному порядку. Так, закон не надає можливості відновити 
матеріали кримінальних проваджень, які завершилися винесенням 
постанов про застосування примусових заходів медичного чи виховного 
характеру. Не підлягають також відновленню матеріали провадження, яке 
завершилося постановленням судом ухвали про закриття кримінального 
провадження, наприклад у зв’язку з відмовою прокурора від державного 
обвинувачення чи у зв’язку зі смертю обвинуваченого. Так само не 
можуть бути відновлені у порядку, передбаченому цим розділом КПК, і 
матеріали кримінальних проваджень, закритих на стадії досудового 
розслідування. Очевидно, що процесуальні права учасників цих 
проваджень, матеріали яких були втрачені, теж повинні бути законодавчо 
захищені в аналогічному порядку. Не відновлюються у зазначеному 
порядку також втрачені матеріали у незавершених провадженнях» [5, 
с. 916]. 

На наш погляд, розділ 7 КПК України необхідно доповнити статтями, 
які б визначали порядок відновлення матеріалів кримінальних 
проваджень, які завершилися: – постановленням ухвал суду про 
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру; –
 постановленням судом ухвали про закриття кримінального провадження; 
– винесенням слідчим та прокурором постанови про закриття 
кримінального провадження. Також вказаний розділ потрібно доповнити 
статтею, яка б регулювала процедуру відновлення матеріалів 
кримінальних проваджень, які втрачені під час проведення досудового 
розслідування та судового розгляду. 
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Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. 
– 544 с. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 
коментар / за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К. : 
Юстініан, 2012. – 1224 с. 

4. Кримінальний процес : підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, 
А.Р. Туманянц та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.Г. Шило. –
 Х. : Право, 2013. – 824 с. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний 
коментар / відп. ред. : С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. –
 Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с. 

Перелік типових питань, якщо не було первинної експертизи: 
Чи є на наданих об’єктах сперма? 
Чи є на наданих об’єктах клітини з ядрами та (або) кров? 
Якщо так, то чи можна виділити ДНК-профіль з виявлених сперми, 

клітин та (або) крові? 
Чи співпадає він з ДНК-профілями особи, чиї зразки наданої? 
Перелік типових питань, якщо була первинна експертиза по 

встановленню наявності сперматозоїдів, клітин з ядрами, крові людини 
для проведення молекулярно-генетичного дослідження ядерної ДНК: 

Чи можна виділити ДНК-профіль з виявлених сперми та (або) клітин, 
крові людини? 

Чи співпадає він з ДНК-профілями особи, чиї зразки наданої? 
 
 
Сітовська Л.В. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОБШУКУ ПІД ЧАС 
РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА У 
СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 
1. В умовах кризових явищ, реформування ринкових відносин, 

кредитно-фінансова діяльність є однією з найважливіших у сфері 
економіки. Особливу роль у цій діяльності відіграє одна з основних 
функцій банку – кредитування суб’єктів господарської діяльності та 
окремих громадян. Маючи значні можливості позитивного впливу на 
розвиток економіки, кредитна система водночас відчуває на собі 
негативний вплив неврегульованості певних правових положень, 
недоліків кредитно-фінансових технологій, документообігу, 
недостатнього професійного рівня працівників кредитної галузі, а також 
існування можливості зловживань як з боку працівників кредитно-
фінансових установ, так і позичальників. Зазначені обставини 
загострюють криміногенну обстановку, сприяють зростанню кримінально-
караних посягань на кредитно-фінансові ресурси. 

2. У зазначених несприятливих умовах розвитку українського 
суспільства з’явилися нові види економічних діянь, незаконних 
механізмів, технологій, способів кримінального планування, 
організаційного вчинення й корупційного прикриття у різних галузях 
господарської та фінансової діяльності. Найбільше зростання 
протиправних проявів зареєстровано у кредитно-фінансовій сфері. У 
сучасних умовах вона розглядається як масштабно криміналізована ланка 
економіки, зона особливої складності стосовно контролю з боку 
правоохоронців. 

3. В процесі розслідування шахрайства у сфері іпотечного 
кредитування обшук може проводитися з метою відшукання документів та 
предметів, які мають значення для кримінального провадження, або 
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  Кириленко С.С. 
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКОВИХ 
ОБ’ЄКТІВ, ВИКОНАНИХ В НЕЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ 
Сьогодні в експертній практиці для дослідження підписів, рукописних 

записів та рукописних текстів, виконаних у незвичайних умовах, 
почеркознавцями широко застосовуються розроблені вітчизняними та 
радянськими дослідниками як конкретні, так і загальні методики 
діагностичного дослідження відповідних почеркових об’єктів. 

А.А. Купріяновою було розроблено алгоритм повного діагностичного 
дослідження почеркових об’єктів, виконаних в незвичайних умовах, який 
включає в себе вирішення таких підзавдань: 

– встановлення факту незвичного виконання письма; 
– порівняльне дослідження, оцінка значимості діагностичних ознак, їх 

співпадінь та відмінностей; 
– встановлення постійного або тимчасового характеру збиваючих 

факторів; 
– розпізнавання виду збиваючих факторів (природних або штучних); 
– розпізнавання певної групи збиваючих факторів чи конкретної 

збиваючої причини. 
Послідовність вирішення вказаних підзавдань забезпечується 

відповідними елементами структури діагностичного процесу: рівнями, 
етапами, стадіями, за якими закріплюються свої підзавдання. 

В структурі вирішення діагностичних завдань виділяється 3 етапи: 
підготовчий, ідентифікаційний та діагностичний, які об’єднані в 2 рівні 
(попереднє дослідження і діагностування незвичності письма та її 
причин). 

Вирішення діагностичних завдань може мати як самостійний 
характер, так і бути етапом розв’язання ідентифікаційних завдань. Так, в 
процесі вирішення ідентифікаційного завдання щодо певних почеркових 
об’єктів експерт може встановити незвичайність виконання письма в 
досліджуваному документі і перейти до етапу діагностичного дослідження 
одного з цих об’єктів, а отже вирішуватися буде вже інтеграційне 
завдання, оскільки відбуватиметься суміщення цілей діагностичного та 
ідентифікаційного досліджень [1]. 

Вирішення діагностичних підзавдань відносно почеркових об’єктів, 
виконаних у незвичайних умовах, включає в тому числі застосування 
класифікації збиваючих факторів, яка повинна відповідати принципам 
методики вирішення цих завдань. Загальна класифікація збиваючих 
факторів запропонована А.А. Купріяновою та активно використовується 
експертами у дослідницькій діяльності. Згодом дану класифікацію було 
переглянуто та для дослідження почеркових об’єктів, виконаних в 
незвичайних умовах, вдосконалено подальшими розробками, що 
проводилися в цьому напряму, а саме доповненням її об’єктивними та 

 
 
2. Вирішення завдання ідентифікації, де об’єктом дослідження є 

волосина людини: 
Перелік типових питань, якщо не було первинної експертизи волосся: 
Чи є надані об’єкти волоссям людини? 
Якщо так, то чи придатне воно для проведення молекулярно-

генетичного дослідження ядерної ДНК? 
Якщо так, то чи співпадає ДНК-профіль встановлений на об’єктах з 

ДНК-профілем особи, чий зразок наданої? 
Перелік типових питань, якщо була первинна експертиза по 

встановленню придатності волосся для проведення молекулярно-
генетичного дослідження ядерної ДНК: 

Чи можна виділити ДНК-профіль з виявлених клітин? 
Чи співпадає він з ДНК-профілем особи, чий зразок наданої? 
3. Вирішення завдання ідентифікації та порівняння при розслідуванні 

зґвалтувань, вбивств із зґвалтуваннями: 
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  суб’єктивними видами збиваючих факторів, а також врахуванням усіх 
збиваючих факторів, що могли впливати на виконавця певного 
почеркового об’єкту [2, 3]. 

Отже, вдосконалена класифікація збиваючих факторів, що можуть 
впливати на виконавця почеркового об’єкту, включає в себе: 

1. Природні збиваючі фактори: 
– тимчасові зовнішні контактні збиваючі фактори: незручна поза 

виконавця та незвичайне розташування матеріалу письма, особливості 
підкладки, особливості пишучого приладу та матеріалу письма, 
незвичайне тримання пишучого приладу, виконання почеркового об’єкту 
в транспорті, що рухається, обмеження місця для виконання почеркового 
об’єкту, виконання почеркового об’єкту за допомогою іншої особи (або 
т.зв. «водимі» почеркові об’єкти), письмо без опори або при обмеженні 
опори пишучої руки; 

– тимчасові зовнішні або внутрішні контактні збиваючі фактори: 
виконання почеркового об’єкту при холодових навантаженнях, стомленні 
кисті пишучої руки, незначній травмі пишучої руки, значній травмі 
пишучої руки, що обмежує письмово-рухові функції виконавця; 

– тимчасовий зовнішній або внутрішній дистантний збиваючий 
фактор – тимчасове порушення зорового контролю виконавця; 

– тимчасові внутрішні збиваючі фактори: виконання почеркового 
об’єкту у стані стресу, тяжкий хворобливий стан виконавця, алкогольне 
або наркотичне сп’яніння виконавця, операційна напруга виконавця, що 
пов’язана з установкою виконавця на прискорений темп письма, 
операційна напруга виконавця, що пов’язана з установкою виконавця на 
повільне старанне письмо; 

– відносно постійний або тимчасовий внутрішній збиваючий фактор 
природного характеру – виконання почеркового об’єкту незвичною до 
письма рукою; 

– відносно постійні внутрішні збиваючі фактори: наявність у 
виконавця хронічного захворювання, що впливає на процес письма, 
особливості письмово-рухового навику виконавця, мала практика письма 
виконавця; 

2. Штучні збиваючі фактори: 
– тимчасовий зовнішній об’єктивний збиваючий фактор – виконання 

почеркового об’єкту за допомогою технічних прийомів; 
– тимчасові внутрішній об’єктивний збиваючий фактор – виконання 

почеркового об’єкту з наслідуванням почерку іншої особи; 
– тимчасовий внутрішній суб’єктивний збиваючий фактор – 

виконання почеркового об’єкту з навмисною зміною власних почеркових 
ознак. 

Список використаних джерел 
1. Встановлення характеру збиваючих факторів при дослідженні 

 

 
 
Перелік типових питань, якщо не було проведено первинної 

імунологічної експертизи: 
Чи є кров людини на ... (називаєте об’єкт)? 
Чи можна виділити ДНК-профіль з виявленої крові людини? 
Чи співпадає він з ДНК-профілем особи, чий зразок наданої? 
Перелік типових питань, якщо було проведено експертизу по 

встановленню наявності крові людини: 
Чи можна виділити ДНК-профіль з виявлених слідів крові людини? 
Чи співпадає він з ДНК-профілем особи, чий зразок наданої? 
Ідентифікація, де об’єктом дослідження є біологічні сліди, що можуть 

містити клітини з ядрами: 
 

 
 
Перелік типових питань, якщо не було первинної імунологічної, 

цитологічної експертизи: 
Чи є клітини з ядрами на ... (називаєте об’єкт)? 
Чи можна виділити ДНК-профіль з виявлених клітин? 
Чи співпадає він з ДНК-профілем особи, чий зразок наданої? 
Перелік типових питань, якщо була первинна експертиза по 

встановленню наявності клітин з ядрами: 
Чи можна виділити ДНК-профіль з виявлених клітин? 
Чи співпадає він з ДНК-профілем особи, чий зразок наданої? 
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  підписів, що виконані з порушенням координації рухів: метод. рек. / М.Є. 
Бондар, Л.М. Головченко, В.В. Лисенкова, З.С. Меленевська, А.І. 
Смирнова, Т.О. Сукманова, С.А. Ципенюк. – К. : КНДІСЕ, 2001. 

2. Куприянова А.А. Методические рекомендации решения судебно-
почерковедческих диагностических задач / А.А. Куприянова. – Минск, 
1982. – 52 с. 

3. Можливості встановлення за допомогою експертної системи 
конкретного збиваючого фактора, що впливав на виконавця підпису: звіт 
про НДР / М.Є. Бондар, Т.О. Сукманова, Ю.М. Бєляк та ін. – К. : КНДІСЕ, 
2004. 

 
 
Клименко Н.І. 
ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА 
ЕКСПЕРТНОЇ УСТАНОВИ 
Як з боку законодавця, так і науковців в останній час не було 

визначено правового статусу керівника підприємств, установ і організацій. 
Це проявляється відсутністю у проектах Трудового кодексу, які 
приймались з 2003 р. Верховною Радою України в першому читанні, 
спеціального підрозділу, в якому б визначався правовий статус керівника 
підприємства (організації). Відсутні спроби розробити і спеціальний 
закон, який би визначав його правовий статус. Немає також в Україні 
монографічних досліджень даної проблеми на матеріалах законодавства 
про працю та практики його застосування. Роботи науковців в цій сфері 
обмежуються окремими статтями. Необхідно показати роль керівника як 
особи, яка здійснює дієздатність підприємства, установи, організації в їх 
трудових правовідносинах з працівниками. Проте в юридичній літературі 
була спроба на дисертаційному рівні сформулювати визначення поняття 
«керівник підприємства, установи, організації» як фізичної особи, яка 
відповідно законодавчих та інших нормативно-правових актів України, 
установчих документів юридичної особи є одноособовим виконавчим 
органом або очолює виконавчий орган «підприємства, установи, 
організації і організує їх роботу та має право здійснювати дієздатність у 
всіх правовідносинах без довіреності [1, с. 7]. 

Особливістю правового статусу керівника організації є його двоякість: 
з одного боку керівник повинен дотримуватись інтересів роботодавця 
(власника), з іншого – інтересів працівників як того вимагає держава. 
Врегулювання відносин за участю керівника організації в кінцевому 
результаті повинно забезпечити прогресивний розвиток суспільства, 
організації і окремих працівників. У загальному аспекті суть праці 
керівника полягає у забезпеченні керування процесом функціонування та 
розвитком системи управління. Ще О.Р. Шляхов зазначав, що керівник 
експертної установи виконує дві функції: процесуальну і адміністративну, 

 
12. Направлення на 

експертизу ґрунту 3 
метою встановлення 
наявності слідів 
біологічного 
походження у разі 
відсутності видимої 
локалізації біологічної 
речовини, яка придатна 
для ДНК- аналізу. 

ДНК-профіль встановити 
не можливо. 

Направлення на 
експертизу ґрунту 3 
метою встановлення 
наявності слідів 
біологічного походження 
можливе лише з поверхні 
ґрунту при наявних 
візуальних слідах. 

 
Для досягнення найбільшої ефективності проведення молекулярно-

генетичних експертиз слід запропонувати загальний алгоритм: 
– об’єкти дослідження для проведення молекулярно-генетичної 

експертизи надсилаються після проведення первинних імунологічних, 
цитологічних експертиз та експертиз волосся в підрозділах СМЕ або 
територіальних НДЕКЦ, де встановлено наявність тих чи інших 
біологічних слідів та їх приналежність людині; 

– направлення на експертизу необхідного комплексу документальних 
матеріалів (у тому числі копій попередніх експертиз, результати яких 
необхідно використовувати при проведенні експертизи), речових доказів 
та зразків для порівняння. Відсутність зразків унеможливлює проведення 
порівняльного дослідження (у разі постановки таких питань перед 
експертом); 

– надання дозволу використання експертом конкретних матеріалів 
справи, які містять інформацію, необхідну для відповіді на поставлені 
запитання (наприклад дозвіл використовувати висновки попередніх 
експертиз). 

Слід зазначити, що особливості призначення молекулярно-генетичної 
експертизи у кожному випадку доцільно обговорювати з фахівцем 
експертного підрозділу (бажано з керівником підрозділу молекулярно-
генетичної експертизи) з метою доцільного відбору речових доказів та 
матеріалів на експертизу, визначення експертних можливостей, 
узгодження формулювань питань, які виносяться на вирішення експерта. 
Питання повинні бути конкретними, чіткими та не припускати подвійного 
їх тлумачення. 

Якщо питання взаємопов’язані, то повинні виноситись за логічною 
послідовністю. 

При використанні переліку «типових питань» необхідно уникати 
постановки питань «про всяк випадок», які не стосуються даних обставин 
справи. 

Нижче наводяться алгоритми вирішення типових завдань. 
1. Ідентифікація, де об’єктом дослідження є біологічні сліди, схожі на 

сліди крові: 
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  причому не друга походить від першої і відчиняється її вимогам і умовам 
[4, с. 101]. 

Неурегульованим та проблемним є питання взаємовідносин керівника 
експертної установи та експерта. Ця неурегульованість стосується обох 
сторін, які він виконує як процесуальної, так і адміністративної, що 
випливають із вимого Закону «Про судову експертизу». 

На необхідність регламентування нормами Законів процесуального 
статусу керівника експертної установи звертало увагу багато вчених-
криміналістів, зокрема Р.С. Бєлкін [5, с. 613-615]. Вчені та практичні 
працівники пропонували необхідність визначити у Законі України «Про 
судову експертизу» КПК та інших кодексах України, що керівник 
науково-дослідної експертної установи МЮ України є учасником 
процесу… Проте за часи існування незалежної України це питання не 
було вирішено [9, с. 89]. 

Права і обов’язки керівника науково-дослідної експертної установи 
судових експертиз МЮ України знайшли своє відображення у Інструкції 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень, що затверджена наказом МЮ України від 18.10.98 №53/5 у 
редакції наказу від 26.12.2012 р. №1950(5). Інструкція не містить окремих 
конкретних пунктів, у яких було б згруповано права та обв’язки керівника, 
але її текст містить деякі норми, що визначають ці права та обв’язки (1.10; 
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 4.13). Отже, Інструкція наділяє керівника 
експертної установи достатньо широким колом повноважень. Деякі з них є 
надмірними і суперечать визначеному процесуальному законі правовому 
статусу суду та інших учасників процесу. 

Закон України «Про судову експертизу», на жаль, не містить правових 
основ керівника експертної установи [2]. Проте проект Законопроекту 
України «Про судово-експертну діяльність в Україні присвятив керівнику 
державної спеціалізованої експертної установи спеціальну статтю (ст. 23), 
де передбачені його функції, права і обов’язки [3, с. 113]. 

Так, керівник державної спеціалізованої експертної установи здійснює 
загальне управління керованою ним установою,організовує експертну, 
наукову, фінансово-господарську діяльність установи та у порядку, 
визначеному законодавством України, призначається і звільняється з 
посади міністром або керівником іншого центрального органу виконавчої 
влади, до сфери управління якого належить державна спеціалізована 
експертна установа. В проекті закону викладені права керівника 
державної спеціалізованої експертної установи. Він має право: 

1) повернути уповноваженій особі (органу) без виконання матеріали, 
надані для проведення експертизи, якщо: 

– вони оформлені з порушенням вимог законодавства та виключають 
можливість її проведення; 

– у державній експертній установі не проводяться певні види 

 
6. Направлення на 

експертизу габаритних 
предметів (килимового 
покриття, бетонних 
плит та ін.) без 
видимих слідів 
біологічного 
походження на предмет 
виявлення на них 
клітин з ядрами та 
встановлення їх ДНК-
профілю. 

Постановка такого 
завдання експертові не 
коректно, оскільки 
завдання мікроскопічного 
дослідження габаритних 
предметів викликає 
сумніви щодо змісту та 
обсягу доручення 
(незрозуміло як, де та які 
клітини слід шукати) 

Направляти на 
молекулярно-генетичну 
експертизу змиви або 
вирізки слідів пальців рук, 
або видимих слідів 
біологічного походження, 
виявлених на поверхні 
габаритних предметів. 

7. Направлення на 
експертизу змивів 3 рук 
підозрюваного в 
стрільбі. 

Виділяється лише ДНК- 
профіль власника. 

Змиви з рук 
підозрюваного в стрільбі 
необхідно направляти на 
проведення експертизи 
продуктів пострілу. 

8. Направлення на 
експертизу зрізів 
нігтьових пластин, 
змивів зі статевого 
члена, вилучених після 
3 діб після скоєння 
злочину, або з трупу, 
що знаходився в воді. 

У цьому випадку 
виділяється лише ДНК- 
профіль власника. 

Зрізи нігтьових пластин, 
змиви зі статевого члена 
доцільно вилучати лише в 
перші три доби після 
скоєння злочину (це 
стосується як потерпілих, 
так і підозрюваних). 

9. Направлення на 
експертизу зрізів 
нігтьових пластин 
потерпілого від 
вогнепального 
поранення, якщо на 
місці події не було 
ознак боротьби. 

Виділяється лише ДНК- 
профіль власника. 

Направляти на 
молекулярно-генетичну 
експертизу зрізи нігтьових 
пластин потерпілого від 
вогнепального поранення 
у випадку, якщо на місці 
події є ознаки боротьби. 

10. Направлення на 
експертизу одягу 3 
метою встановлення 
наявності клітин з 
ядрами сторонніх осіб 
які залишились у 
наслідок звичайної 
контактної взаємодії. 

Контактні сліди 
(торкання сторонньою 
особою) на предметах 
одягу встановити не 
можливо. 

Предмети одягу 
направляються на 
експертизу лише ношені і 
для встановлення їх 
носіння тією чи іншою 
особою. 

11. Направлення на 
експертизу об’єктів на 
предмет встановлення 
наявності слідів 
біологічного 
походження, вилучених 
3 агресивних 
середовищ (кислоти, 
луги, відстійні ями, 
колектори і т.п.). 

Агресивні середовища 
руйнують сліди 
біологічного походження 
і унеможливлюють 
встановлення генетичних 
ознак. 

Об’єкти з таких джерел не 
несуть в собі значущої 
ДНК інформації 

 

110 267 



  експертиз або відсутні експерти, які мають відповідну експертну 
спеціальність; 

– у передбачених законодавством України випадках не здійснено 
оплату за проведення експертизи; 

2) доручити проведення судової експертизи судовому експерту або 
комісії судових експертів, керованої ним установи, якщо уповноваженою 
особою (органом) не визначено конкретних судових експертів; 

3) передоручити проведення судової експертизи іншому експерту 
(комісії експертів) за наявності підстав, передбачених законодавством 
України; 

4) проводити судові експертизи відповідно до присвоєної йому 
кваліфікації судового експерта; 

5) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством 
України. 

В той же час керівники зобов’язані: 
1) організувати проведення експертизи в керованій ним державній 

спеціалізованій експертній установі в порядку, встановленому 
законодавством України; 

2) забезпечити належні умови праці експерта; 
3) не розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з 

організацією проведення експертизи; 
4) у межах своїх повноважень здійснювати контроль за дотриманням 

судовими експертами виконавчої дисципліни, методичних вимог, 
нормативно-правових актів з питань організації проведення судових 
експертиз, правил професійної етики судового експерта; 

5) забезпечувати добір, професійну підготовку та підвищення 
кваліфікації судових експертів керованої ним установи; 

6) роз’яснювати права та обв’язки судового експерта під час 
присвоєння кваліфікації судового експерта державної установи та 
приводити їх до присяги; 

7) організовувати взаємодію із суб’єктами судово-експертної 
діяльності, правоохоронними органами, судами, іншими установами та 
організаціями з метою науково-методичного, інформаційного 
забезпечення судово-експертної діяльності. 

Керівнику забороняється надавати судовому експерту вказівки, що 
порушують принцип його незалежності. Деякі положення про керівника 
експертної установи, що викладені в проекті Закону про судово-експертну 
діяльність України, обговорювалися і уточнювалися [7, с. 9]. 

Вважаємо, що недостатня увага приділяється і взаємовідношенню 
керівника експертної установи і експерта щодо посадових обов’язків, які 
слідують із вимог Закону про експертну діяльність. Зокрема це стосується 
проведення судової експертизи в суді. Так, експерт не має права приймати 
доручення про проведення судової експертизи безпосередньо від яких-

 
3. Використання в якості 

упаковки бувших у 
вжитку поліетиленових 
пакетів, мішків тощо. 

Випадкове забруднення 
вилучених об’єктів 
чужорідними 
біологічними слідами . 

Вилучені об’єкти 
вміщуються до упаковки, 
у якій завідомо відсутні 
біологічні сліди людини 
(наприклад, при 
використанні для 
пакування чистих 
паперових аркушів, всі 
операції з цими аркушами, 
починаючи з вилучення їх 
із пачки паперу, повинні 
здійснюватись лише в 
гумових рукавичках). 

Призначення експертизи 
1. Тривалий термін між 

вилученням об’єктів та 
призначенням 
експертиз. 

Псування об’єктів, що 
призводить до 
неможливості 
встановлення ДНК- 
профілю. 

Призначати експертизу на 
1-2 день після вилучення 
об’єктів дослідження. 

2. Направлення на 
експертизу всіх речей 
вбитого (особливо, 
якщо вбивство скоєно з 
вогнепальної зброї). 

Загалом об’єкти можуть 
не нести доказової 
інформації в області 
молекулярно-генетичної 
експертизи. 

Виважений підхід до 
направлення об’єктів. 
Якщо на місці події є 
ознаки боротьби, то 
направляються на 
експертизу лише верхні 
речі (без натільної білизни 
та шкарпеток) і після 
вилучення з їх зовнішньої 
поверхні волокон-
накладань. 

3. Направлення на 
експертизу стріляних 
гільз (температура під 
час пострілу досягає 
600 °С та знищує 
біологічні сліди) або 
пуль з тіла потерпілого 
(загиблого). 

На об’єктах відсутні 
будь-які органічні 
залишки (у разі стріляної 
гільзи) або на пулі наявні 
сліди потерпілого які 
унеможливлюють 
виявлення інших. 

Направляти стріляні 
гільзи на молекулярно-
генетичну експертизу 
лише у разі обґрунтованих 
підстав, а саме - наявності 
на них слідів пальців рук, 
або видимих слідів 
біологічного походження. 

4. Направлення на 
експертизу змивів 3 рук 
підозрюваних осіб, 
якщо на них немає 
видимих слідів крові 
потерпілого. 

В цьому випадку 
виділяється лише ДНК- 
профіль власника. 

При огляді підозрюваних 
вилучати змиви лише 
видимих слідів 
біологічного походження. 

5. Направлення на 
експертизу змивів 
речовини бурого 
кольору з-під трупа. 

Результат дослідження 
вкаже на те, що з трупа 
витекла кров. 

Звести до мінімуму 
направлення на 
експертизу слідів 
походження яких 
очевидно. 
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  небудь органів або осіб, за виключенням керівника державної судово-
експертної установи. 

Під час проведення експертизи в суді цього правила не дотримуються. 
Суддя виносить ухвалу про призначення експертизи, дає його експерту, 
який знаходиться в залі судового засідання, ігноруючи керівника 
експертної установи. Тому керівник позбавлений можливості виконання 
своїх обов’язків, частину його функцій процесуального характеру бере на 
себе суд, який роз’яснює експерту процесуальні права і обов’язки, 
попереджує його про кримінальну відповідальність. Між тим питання 
адміністративно-організаційного характеру – забезпечення експерту 
належних умов для проведення експертизи, як правило, залишаються 
невирішеними. З приводу цього були різні пропозиції вчених. Вважаємо 
більш доцільним, щоб суд поставив до відома керівника експертної 
установи про намір провести експертизу по конкретній справі в судовому 
засіданні з викликом експерта в суд. Для цього суду необхідно разом з 
повісткою експерту направити керівнику тимчасове відношення, в якому 
викласти обґрунтування експертизи. Це дозволить керівнику визначити 
кваліфікованого експерта, який буде направлений в суд, обговорити з ним 
методику дослідження, якщо це первинна експертиза. Якщо мова йде про 
додаткову експертизу, то необхідно направити саме того експерта, який 
проводив первинну експертизу. Останнє є важливим, оскільки проведення 
експертизи в суді відбувається в умовах гласності, безпосередності, 
відірваності від звичного робочого середовища. Принцип безпосередності 
судового дослідження вимагає критичне вивчення, оцінку і використання 
висновку експерта, сформульованого ним в суді. 

Особливості призначення експертизи в судовому засіданні 
обумовлено тим, що під час формування питань визначення обсягу 
обставин, що досліджуються, приймають участь обвинувач, захисник, 
підсудний, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх 
представники. З усіх поставлених експерту питань, заслуховується думка 
учасників судового слухання. Виникають певні моменти субординації між 
експертом та іншими учасниками судового слухання, що може мати вплив 
на процес формування внутрішнього переконання експерта. В зв’язку з 
цим важливою є роль керівника в організації взаємодії між експертом і 
судом. Доручаючи проведення експертизи в суді експерту, керівник може 
проконсультувати його по проблемним питанням, дати йому певні 
професіональні установки. Особливо це важливо для експертів з 
невеликим досвідом роботи. 

Залучання керівника експертної установи в судово-експертну 
діяльність, яку здійснює підлеглий йому експерт поза експертної 
установи, надає позитивну динаміку і впливає на кількість експертних 
помилок, які можуть викликати невірні висновки експерта, та сприяє їх 
запобіганню. Регламентація процесуальної функції керівника 

слідів, особливі умови зберігання та транспортування, погодні умови, що 
впливають на сліди, тощо), так і суб’єктивними (не інформованість 
ініціатора про порядок роботи зі слідами, наявність слідів у тих чи інших 
об’єктах, вільне поводження зі слідами тощо). 

Саме розгляд питань зниження впливу суб’єктивних причин є 
завданням цієї статті. 

1. Типові недоліки, що мають місце при вилученні біологічних слідів 
та призначенні експертиз, а також можливі шляхи їх усунення наведені в 
таблиці. 

 
№ 
з/п 

Типові недоліки 
Найбільш 

ймовірні наслідки 
Можливі шляхи 

усунення недоліків 
1 2 3 4 

Вилучення об'єктів дослідження 
1. Неправильне пакування 

вологих об’єктів із 
слідами біологічного 
походження 

У випадку вилучення не 
висушених предметів-
носіїв, будь-яке 
зволікання може 
призвести до 
непридатності слідів 
біологічного походження 
для їх подальшого 
експертного дослідження. 

За необхідності предмети-
носії висушують при 
кімнатній температурі без 
використання 
нагрівальних приладів. 
Якщо під час проведення 
слідчої дії висушити 
вологі предмети не 
вбачається можливим, при 
їх пакуванні необхідно: 
– зазначити в протоколі 
огляду місця події про 
вологий стан об’єктів 
дослідження, зробивши 
відповідну примітку й на 
упаковці; 
– речі, що знаходяться у 
вологому стані, помістити 
в паперову упаковку та 
терміново направити до 
будь-якої експертної 
установи для проведення 
відповідних досліджень (з 
обов’язковим зазначенням 
в супровідному документі 
стану в якому знаходяться 
об’єкти дослідження). 

2. Вилучення об’єктів, на 
яких передбачається 
наявність слідів 
біологічного 
походження, 
проводиться за умов, 
які не виключають їх 
забруднення. 

Випадкове забруднення 
вилучених об’єктів 
біологічним матеріалом 
учасників слідчих дій 

Всім учасникам огляду 
(обшуку), крім 
спеціалістів, категорично 
забороняється брати в 
руки або торкатися 
предметів, на яких 
передбачається пошук 
слідів, в тому числі – 
біологічного походження. 
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  спеціалізованої експертної установи та основних елементів його 
процесуального статусу: прав, обов’язків, відповідальності та 
незалежності вкрай необхідна в Законах України [9, с. 95]. 
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Кобилянський О.Л., Безчастна А.В. 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОМПЕТЕНЦІЇ ЕКСПЕРТА 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ 
ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ 
Зміна соціально-політичної та економічної ситуації в Україні, 

розвиток ринкових відносин і різних форм власності викликали різке 
збільшення кількості кримінальних правопорушень, пов’язаних із 
виготовленням та використанням підроблених документів, а саме: цінних 
паперів, документів суворого обліку та звітності і паперових грошових 
знаків. Зазначені документи призначені для тривалого перебування в 
обігу, і, як свідчить практика, часто стають об’єктами кримінально-
протиправних посягань. У зв’язку з цим особливої уваги набувають 
вдосконалення нормативно-правового забезпечення захисту документів, 
розробка вимог до спеціальних засобів захисту документів, підвищення 
якості проведення експертних досліджень документів із спеціальними 
засобами захисту, впровадження новітніх технологій і методів 
дослідження. 

що у типовій методиці повинні міститися положення, направляючі 
експерта на всебічне, повне, об’єктивне дослідження наданих йому 
матеріалів. 

5. Принцип науковості тісно пов’язаний з принципом об’єктивної 
істини. Зазначений принцип передбачає, що у типовій методиці повинні 
знайти відображення такі наукові положення і дані, які доведені 
теоретично і перевірені практикою, достовірність їх не повинна викликати 
сумніви. 

6. Принцип стандартизації. Вважаємо, варто погодитися з думкою 
Р.С. Бєлкіна і Т.В. Авер’янової, що актуальним завданням в галузі 
кожного роду експертизи є каталогізація (систематизація) методик за 
видами і підвиду експертних досліджень. Для її розробки необхідна 
попередня розробка стандартизованої форми викладу, чого досі на 
практиці підготовки методик немає. Відповідність стандарту передбачає 
наявність певної структури, конкретних елементів типової методики 
експертного дослідження. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 
необхідність формування експертних методик експертного дослідження 
викликана потребами практики як експертної, так і судово-слідчої. 
Методики повинні розроблятися на підставі єдиних принципів, що, у свою 
чергу, забезпечить їх відповідність таким основним характеристикам, як 
допустимість застосування в судочинстві, достовірність отриманих 
результатів, відтворюваність, науковість, безпека, економічність. Кожна 
експертна методика повинна пройти апробацію і затверджуватися 
спеціально створеним для цього органом або міжвідомчою радою. 

 
 
Сікорська Л.М. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 
БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 
На сьогодні молекулярно-генетична експертиза є однією з 

найважливіших в розслідуванні тяжких злочинів. Вона є унікальним 
інструментом ідентифікації особи та формування доказової бази оскільки 
ДНК- профілі можуть бути отримані з великого переліку біологічного 
матеріалу (кров, сперма, слина, волосся, лупа, м’язова, кісткова та інші 
тканини людини), який містить ядерні клітини. Проте, необхідно звернути 
увагу на відсутність можливості визначити ДНК-профілю зі слідів 
(зразків) поту та сечі. 

В той же час існують певні особливості та проблемні питання під час 
роботи зі слідами біологічного походження, починаючи з вилучення під 
час огляду місця події та закінчуючи направленням на експертизу. 

Причини, що викликають ці проблеми є як об’єктивними (давність 
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  Недостатня розробленість теоретичних, організаційних та методичних 
проблем техніко-криміналістичного дослідження документів із 
спеціальними засобами захисту, вже зараз негативно впливають на 
практику виготовлення та використання документів із спеціальними 
засобами захисту, забезпечення їх спеціальними засобами захисту 
відповідно цінності та важливості документа, ускладнюють встановлення 
наявності та відповідності спеціальних засобів захисту встановленим 
вимогам, привносять елементи невизначеності в методику дослідження 
документів, що врешті решт знижує ефективність боротьби з підробкою 
документів. 

До предмета експертизи документів із спеціальними засобами захисту 
не входять питання про встановлення справжності документів та 
підприємства, що здійснює їх виробництво. Але слідчі при формулюванні 
питань припускаються помилок, бажаючи отримати відомості, які 
виходять за межі компетенції експерта. Кримінально-процесуальним 
законодавством чітко визначені межі компетенції експерта – питання, які 
ставляться експертові, і його висновок по них не можуть виходити за межі 
спеціальних знань експерта (п. 4 ст. 101 КПК України). 

Поняття справжності містить дві сторони: технічну і юридичну. 
Експерт-криміналіст вирішує тільки технічні, а слідчий і суд – юридичні 
питання, пов’язані з підробкою документів. При виявлені змін у змісті 
документа експерт встановлює (констатує) сам факт цих змін, а слідчий і 
суд визначають мету останніх (виправлення помилково внесених записів 
чи маскування злочинного діяння). Дуже слушно з цього приводу 
висловився В.М. Тертишник: «предметом судової експертизи можуть бути 
питання, що стосуються будь-якої галузі науки, окрім права, оскільки 
вирішення правових питань є виключно компетенцією органів досудового 
слідства, прокуратури і суду. Саме з цієї причини на вирішення експертом 
неприпустимо ставити питання правового характеру» [1, с. 600]. Таким 
чином, вирішення питання про справжність документів є неприпустимим і 
виходить за межі компетенції експерта. 

На нашу думку, навіть тоді, коли вирішено питання про те, що 
наданий на дослідження документ відрізняється за відомими експерту 
способами виготовлення від аналогічного справжнього документа, не 
можна у формулювання наступних питань вводити поняття «підроблений 
документ». Так, С.Ю. Петряєв вже не ставить питання про справжність 
документа. Але, вирішуючи питання про встановлення способу внесення 
змін у документ, обладнання, яке використовувалось для виготовлення 
документа та кваліфікацію осіб, котрі виготовили ці документи, 
застосовує поняття «підроблення» та «підроблені документи» [2, с. 65-66]. 

Не менш важливою видається й інша проблема, пов’язана з 
ідентифікацією виробника документної продукції. Вирішення питання «чи 
виготовлені надані на дослідження документи підприємством, що 

Запозичення знань з суміжних наук відбувається в рамках інтеграційних 
процесів у науці. Практика є джерелом формування типових методик 
експертного дослідження в різних її формах: експертна, судово-слідча, 
практика інших сфер людської діяльності, в яких здійснюється рух 
потенційних об’єктів судової експертизи, тобто тих предметів, які можуть 
потрапити в орбіту експертного дослідження. Аналіз практичної 
діяльності дозволяє виявити проблемні моменти проведення експертиз, 
оцінки висновків експерта органами кримінального переслідування, судом 
і сторонами по справі. 

При формулюванні принципів формування типових методик 
експертного дослідження варто враховувати як вимоги, що випливають 
безпосередньо з проведення експертизи, так і вимоги, що виводяться з 
суміжних наук, особливо процесуально-правових, оскільки судова 
експертиза, в першу чергу, спрямована на створення одного з джерел 
доказування. 

Як принципи формування типових методик експертного дослідження 
можна виділити такі: 

1. Принцип законності – універсальний принцип, який означає 
дотримання законів, положення, при якому суспільне життя і діяльність 
забезпечується законами. Законність – найважливіша правова категорія 
юридичної науки і практики, а її рівень і стан служать головними 
критеріями оцінки правового життя суспільства і громадян. Принцип 
законності щодо розробки типових методик, вважаємо, означає, що, якщо 
в законодавстві є яке-небудь положення, яке безпосередньо стосується 
проведеного дослідження, експерт повинен використовувати саме цю 
норму, а не подібні положення, що містяться в наукових виданнях. 
Виходячи з вищесказаного, типова методика експертного дослідження 
повинна орієнтувати експерта на застосування положень, затверджених у 
законодавстві, і використання тих чи інших технічних нормативних 
правових актів. 

2. Принцип поваги честі та гідності особи. Особливо це стосується 
експертиз, об’єктом дослідження яких є люди. Сутність цього принципу 
полягає в тому, що у типовій методиці повинні міститися тільки такі 
методи, прийоми і засоби проведення експертизи, що не принижують 
честь, не применшують гідність, не створюють небезпеку для життя і 
здоров’я людей. 

3. Принцип процесуальної економії пов’язаний з тим, що від термінів 
проведення експертизи залежать і терміни проведення досудового 
розслідування і розгляду справ у суді. Іншими словами, при розробці 
типової методики необхідно враховувати такий параметр, як час, 
необхідний для проведення дослідження. 

4. Принцип об’єктивної істини. Поняття істини означає відповідність 
висновків (суджень, уявлень) об’єктивної дійсності. Це досягається тим, 
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  здійснює виробництво даної продукції», на нашу думку, також не входить 
до компетенції експерта-криміналіста. Аргументацією даного твердження 
може бути таке: 

– виготовлення документів із спеціальними засобами захисту 
здійснюється спеціалізованими поліграфічними підприємствами або 
спеціалізованими дільницями поліграфічних підприємств за ліцензіями 
Міністерства фінансів України та Банкнотно-монетним двором 
Національного банку України; 

– одну і ту саму продукцію, у межах однієї країни, можуть виробляти 
різні підприємства неоднаковими друкарськими (стереотипними) 
формами, кожна з яких може вносити несуттєві відмінності (допустимі 
відхилення) у зображення; 

– у зв’язку із законодавчим обмеженням на поширення інформації про 
спеціальні засоби захисту рівень спеціальних знань експерта-криміналіста 
у галузі дослідження документів відрізняється від рівня цих знань 
технолога, який працює на виробництві даної продукції; 

– досліджуючи іноземні грошові знаки та інші документи із 
спеціальними засобами захисту, експерт-криміналіст не має інформації 
про іноземні підприємства та фірми, що здійснюють виробництво цієї 
продукції. 

Проте І.Б. Воробйова, О.В. Воробей, М.С. Золотарь, О.Г. Корольков, 
В.П. Лютов, Н.І. Маланьїна, С.Ю. Петряєв, у своїх працях формулюють 
питання, які не входять до предмета експертизи документів із 
спеціальними засобами захисту [3, с. 7; 4, с. 38; 5, с. 38; 6, с. 44; 7, с. 85]. 
В.І. Чепурко, виправляючи одну помилку, припускається іншої, коли 
пише: «У випадку, якщо слідчий некоректно сформулював питання: «Чи є 
даний грошовий знак (документ) справжнім?», експерт у відповідності до 
своїх спеціальних знань має право тільки вирішувати питання «Чи 
виготовлений грошовий знак (документ) підприємством, що здійснює 
виробництво грошових знаків для Національного банку України (США)?» 
[8, с. 104]. У даному разі, відповідь на друге запитання може дати лише 
технолог, який працює на підприємстві, що здійснює емісію (випуск) 
даної продукції, а експерт-криміналіст, згідно зі своїми спеціальними 
знаннями, може встановити відмінності (або їх відсутність) за відомими 
експерту способами виготовлення між наданим на дослідження і 
аналогічним справжнім документом. 

Те саме спостерігається і у практичній діяльності слідчих та експертів-
криміналістів. Аналіз оглядів за результатами рецензування висновків 
експертів ОВС України показав, що серед недоліків є й такі, як вихід 
експертів за межі своєї компетенції при вирішенні питання про дійсність 
(справжність) документів та встановлення підприємства виробника [9]. 

Залежно від обставин події, що підлягають встановленню та 
доказуванню, експерту можуть бути поставлені різноманітні питання. Але, 

Питання розробки типових методик експертного дослідження 
безпосередньо пов’язаний з визначенням джерел, принципів формування 
такого виду методик, зі встановленням рівня апробації та затвердження 
розроблених положень. 

Джерело – це те, що дає початок чому-небудь, звідки виходить щось. 
При розгляді поняття експертної методики необхідно висвітлити 

також питання про джерела їх формування. 
Експертна методика може бути розроблена в тій галузі наукового 

знання, яка є базовою для проведення експертизи одного або декількох 
видів, і створена для власних науково-практичних досліджень у цій науці. 

Методика може бути сформована в результаті спеціальних наукових 
розробок на основі фундаментальних положень базової науки в інтересах 
конкретної експертної галузі з урахуванням специфіки об’єктів її 
дослідження. Така методика розробляються в інтересах експертної 
практики в базових науково-дослідних інститутах, підрозділах 
академічних установ і навчальних закладів. 

Джерелом формування експертної методики може бути також 
експертна практика. Багато методик, що застосовуються в 
криміналістичних експертизах, були розроблені експертами-практиками, 
яким довелося вперше досліджувати нетипові, нові для практики об’єкти. 
Методики, що виникли на практиці, потім проходили наукову апробацію і 
після цього впроваджувалися в експертну діяльність. 

Вперше питання про джерела формування методик експертного 
дослідження цілісно був вивчений М.Е. Бондар. 

До джерел формування типових методик експертного дослідження 
відносяться наука і практика. Виходячи з того, що в судовій експертизі 
використовується комплекс знань різних наук, джерелом формування 
типових методик є не тільки наука про судову експертизу, а й наукові 
знання, що отримані і безпосередньо використовуються в інших науках (у 
фізиці, хімії, математики, біології тощо). Варто погодитися з М.Е. Бондар, 
що на формування методик, особливо на формування методик 
криміналістичної експертизи, безсумнівно впливає криміналістика. Цей 
вплив проявляється у такий спосіб: 

– по-перше, вдосконалення криміналістичної техніки тягне за собою і 
розробку нових методик експертного дослідження, підвищення 
ефективності існуючих. Однак, з іншого боку, недосконалість, 
неефективність існуючих методик викликає необхідність використання 
сучасних науково-технічних досягнень; 

– по-друге, існує двосторонній зв’язок судової експертизи з загальною 
теорією криміналістики. Положення теорії ідентифікації, вчення про 
методи та завдання дослідження, концепції про зв’язки взаємодії та 
пізнавальної структурі та інші є базою для розробки експертних методик, 
які, у свою чергу, дають емпіричний матеріал для розвитку цих навчань. 
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  на нашу думку, найважливішим є формулювання основного питання з тих, 
які ставляться перед експертом-криміналістом. Відповідь на нього впливає 
на вибір напряму та послідовності подальшої роботи експерта-
криміналіста. 

Експертами Лабораторії техніко-криміналістичних досліджень 
документів, судової трасології і балістики КНДІСЕ МЮ України це 
питання сформульовано так: «Чи відповідає даний документ безсумнівним 
аналогічним документам?» [10]. 

Схоже формулювання наводиться у «Науково-методичних 
рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз»: 
«Чи відповідає даний цінний папір (грошова купюра, облігація, 
лотерейний білет тощо) чинним нормативам на його виготовлення?» [11, 
с. 44]. 

В.Є. Ляпичев сформулював основне питання так: «Чи відповідає за 
способом виготовлення та якістю відтворення поліграфічних реквізитів 
документ, вилучений ...., зразкам аналогічної поліграфічної продукції, що 
випускається підприємством Держзнак?» [12, с. 138]. На наш погляд, 
наведена редакція «основного питання» має свої вади: 

– у процесі експертного дослідження основною метою є виявлення не 
подібності, а розбіжностей; 

– спосіб виготовлення документа може збігатися, але це не гарантує 
законності його відтворення; 

– підприємствам, що здійснюють виготовлення документів із 
спеціальними засобами захисту, законом заборонено розкривати всі 
способи їх виготовлення та захисту; у зв’язку з чим експерт при 
дослідженні спирається тільки на відомі йому способи виготовлення; 

– більшість експертних підрозділів не мають зразків справжніх 
документів із спеціальними засобами захисту; 

– вона не є універсальною, оскільки поняття «документи зі 
спеціальними засобами захисту» – ширше за поняття «поліграфічна 
продукція». 

Враховуючи наведені зауваження, пропонуємо викласти дане питання 
у такій редакції: «Чи відрізняється наданий на експертизу документ за 
відомими експертом способами виготовлення від аналогічного 
справжнього документа; якщо так, то у чому полягають відмінності та 
яким способом виконаний документ?». 

У поданому формулюванні ми намагалися показати реальний рівень 
компетенції експерта-криміналіста при дослідженні документів із 
спеціальними засобами захисту. 

Під час експертного дослідження документів із спеціальними 
засобами захисту, необхідно ставити за мету шукати не співпадіння, а 
відмінності (розбіжності). Тому питання починається зі слів «чи 
відрізняється». У зв’язку із законодавчим обмеженням на поширення 

справі висновків експертів у разі розбіжності висновків первинної та 
повторної експертиз. Дослідження питань, пов’язаних з формуванням 
методик експертних досліджень, представляє на сьогоднішній день 
великий інтерес. 

Вперше питання про необхідність виділення експертної методики як 
виду було порушене в 70-ті роки минулого сторіччя, такими визначними 
вченими криміналістами, як: А.І. Вінбергом і О.Р. Шляховим. З розвитком 
науки криміналістики та подальшим процесом її формування цей вид 
методик був названий типовим. 

Типова методика це – методика, в якій виражений найбільш 
узагальнений досвід вирішення типового, тобто такого, що найбільш 
часто зустрічається в практиці, експертного завдання при проведенні 
певного виду або підвиду (у разі, якщо той чи інший вид експертизи 
передбачає поділ на підвиди) експертних досліджень. 

Необхідність формування типових методик експертного дослідження 
обумовлюється такими факторами як: 

– по-перше, можливістю скоротити терміни проведення експертиз за 
рахунок використання експертом вже наявних науково обґрунтованих і 
апробованих методик експертного дослідження; 

– по-друге, використання типових методик забезпечує формування 
однакового підходу до вирішення типових завдань, що, у свою чергу, 
сприяє скороченню експертних помилок; 

– по-третє, типові методики є опорним матеріалом при вирішенні 
нетривіальних експертних завдань. Це проявляється в тому, що експерт, 
здійснюючи пошук відповідей на такого роду завдання, може 
використовувати деякі положення розробленої типової методики; 

– по-четверте, типові методики – це хороший матеріал для навчання 
молодих експертів; 

– по-п'яте, наявність типових методик полегшить роботу органів 
кримінального переслідування, суду і сторін у справі при оцінці висновків 
експерта. 

Питання формування типових методик експертного дослідження мало 
розроблені як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Проблемам 
формування методик в цілому присвячені роботи М.Е. Бондар, 
Р.С. Бєлкіна, Т.В. Авер’янової та ін. 

В даний час типові методики розробляються в кожній експертній 
установі тільки для службового користування та розв’язання завдань, які 
висуваються до неї в рамках експертних установ. 

Використання при проведенні експертизи різних методик 
виражається, в основному, у застосуванні різних методів дослідження; в 
дослідженні неоднакової кількості порівняльних зразків; в застосуванні 
різних прийомів і способів дослідження; в неповноті проведеного при 
виконанні первинної експертизи дослідження та ін. 
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  інформації про способи та засоби захисту рівень спеціальних знань 
експерта-криміналіста у сфері дослідження документів із спеціальними 
засобами захисту характеризується «відомими експерту способами 
виготовлення документів». Певні документи (наприклад, проїзні 
документи, паперові гроші, посвідчення водія), в залежності від 
конкретних факторів (наприклад, рік випуску, номінал, вид транспорту 
тощо) можуть виготовлятися різними способами. І, оскільки одним із 
завдань криміналістичного дослідження документів є встановлення 
способу виготовлення конкретного документа, експерту мають бути 
відомі способи їх виготовлення. 
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способом // Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. Вип. 
2 / Держ. Наук.-дослід. експертно-криміналістичний центр МВС України; 
Нац. Акад. внутрішніх справ України. – С. 100-106. 

9. Про підсумки перевірки висновків експертів ОВС України та заходи 
щодо підвищення якості експертних досліджень: Огляд рецензування. – 
Київ: ДНДЕКЦ МВС України. 

10. Висновок експерта № 4705/4759 від 26 грудня 2001 р. за 

– периферійні пристрої (дисплеї, принтери, дисководи, модеми, 
клавіатура, сканери, маніпулятори типу «миша», джойстики та ін.), 
комунікаційні пристрої комп’ютерів та обчислювальних мереж; 

– магнітні носії інформації (жорсткі та флоппі-диски, оптичні диски, 
стрічки тощо); 

– словники пошукових ознак систем (тезауруси), класифікатори та 
інша технічна документація, наприклад, технічні завдання та звіти; 

– електронні записні книжки, пейджери, телефонні апарати з пам’яттю 
номерів, інші електронні носії текстової або цифрової інформації, а також 
технічна документація до них [3, с. 221]. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що в умовах сьогодення новий, 
перспективний напрям підготовки судових експертів – це судова 
комп’ютерно-технічна експертиза. Комп’ютерні технології проникли 
майже в усі сфери людської діяльності. Однак, поряд з незаперечними 
досягненнями та позитивними здобутками, інформатизація принесла 
низку негативних явищ, пов’язаних з протиправним використанням 
комп’ютерних засобів і систем. Внаслідок цього у цивільних, 
адміністративних та кримінальних провадженнях, пов’язаних з 
використанням комп’ютерних засобів і систем, істотно зростає роль 
комп’ютерно-технічної експертизи. 
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Синицький С.М. 
ДЖЕРЕЛА, ФАКТОРИ І ШЛЯХИ 
ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК 
Питання формування методик експертного дослідження на 

сьогоднішній день є актуальним. Це пов’язано, в першу чергу, з 
проблемами, що виникають при проведенні повторних експертиз і при 
оцінці органами кримінального переслідування, судом і сторонами по 
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Кобилянський О.Л., Малікова А.О. 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ 
ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ (частина 2) 
Криміналістична експертиза холодної зброї протягом всієї історії її 

розвитку мала суб’єктивний і неоднозначний характер. Це було пов’язано 
з відсутністю чітких кількісних критеріїв визначення належності об’єктів 
до категорії холодної зброї, і як наслідок безліч різних методик 
дослідження об’єктів, де велике значення мало «внутрішнє переконання 
експерта» у тому чи іншому висновку. Практика експертної діяльності 
свідчить, що найчастіше експерти роблять протилежні висновки про 
належність одних і тих самих об’єктів або до категорії холодної зброї, або 
до предметів господарсько-побутового призначення. Більш того, багато 
експертів в процесі кримінально-процесуальної діяльності нерідко 
змінюють свою думку з приводу доцільності віднесення тих чи інших 
об’єктів до категорії холодної зброї. 

Незважаючи на значний крок у розвитку експертизи холодної зброї, 
пов’язаний з прийняттям методики криміналістичного дослідження 
холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів (далі – Методика), 
практика її використання показала, що окремі її положення мають суттєві 
протиріччя. 

Ці тези є продовженням критичного осмислення деяких положень 
Методики. 

Першим, і найбільш важливим питанням, що потребує уваги, на нашу 
думку, є саме визначення поняття «Холодна зброя», викладене в 
Методиці, а саме: Холодна зброя – 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. 

Зазначене визначення можна було б прийняти як таке, що відображає 
усі ознаки поняття, яке визначається, за умови виключення з переліку 
видів холодної зброї метальної, як це зроблено в Росії. На відміну від усіх 
інших видів холодної зброї, дія метальної зброї заснована на використанні 

впровадженням комп’ютерних технологій в усі сфери людської діяльності. 
Варто зазначити, що вищезазначена Інструкція [1] до основних 

завдань експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів 
відносить такі: 

– установлення робочого стану комп’ютерно-технічних засобів; 
– установлення обставин, пов’язаних з використанням комп’ютерно-

технічних засобів, інформації та програмного забезпечення; 
– виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на 

комп’ютерних носіях; 
– установлення відповідності програмних продуктів певним версіям 

чи вимогам на його розробку. 
З огляду на перераховані завдання, варто зауважити, що для їх 

вирішення необхідно володіти спеціальними знаннями в сфері 
програмування, алгоритмізації, побудови баз даних, класифікації 
програмного забезпечення тощо, тобто усіма тими знаннями, поглиблене 
вивчення яких характерно для різних спеціалізацій інженерів-
програмістів. 

В науковій літературі зустрічаються різні класифікації комп’ютерно-
технічних експертиз, але всі вони, як правило, розділяють експертні 
дослідження в цій галузі на такі види: 

– апаратно-комп’ютерна експертиза – дослідження технічних 
(апаратних) засобів комп’ютерної системи, особливостей їх експлуатації; 

– програмно-комп’ютерна експертиза, предметом якої є 
закономірності розробки (створення) та застосування (використання) 
програмного забезпечення комп’ютерної системи; 

– інформаційно-комп’ютерна експертиза (даних) є ключовим видом 
комп’ютерно-технічних експертиз, оскільки дозволяє завершити цілісну 
побудову доказової бази шляхом остаточного вирішення більшості 
питань, пов’язаних з комп’ютерною інформацією. Метою цього виду 
експертиз є пошук, виявлення, аналіз та оцінка інформації, підготовленої 
користувачем або створеної програмами для організації інформаційних 
процесів в комп’ютерній системі; 

– комп’ютерно-мережева експертиза, яка, на відміну від попередніх видів, 
ґрунтується, насамперед, на функціональному призначенні комп’ютерних 
засобів, що реалізують яку-небудь мережеву інформаційну технологію. 
Особливе місце серед комп’ютерно-мережевих експертиз займають експертні 
дослідження, пов’язані з інтернет-технологіями [2, с. 128]. 

Як бачимо, така класифікація комп’ютерно-технічних експертиз 
ґрунтується на основі компоненту, що забезпечує будь-які комп’ютерні 
засоби (апаратне, технічне, програмне та інформаційне забезпечення). 

Відповідно до сучасних досліджень в галузі судової експертології, 
об’єктами комп’ютерно-технічних експертиз можуть бути: 

– комп’ютери в зборі, їх системні блоки; 
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  як м’язової сили людини, так і сили тяжіння, пружних властивостей 
деревини (металу, пластичної маси) або енергії скручених (розтягнутих) 
волокон. 

Наступним, не менш суперечливим є визначення поняття «Метальна 
холодна зброя», а саме: Метальна холодна зброя – предмети та пристрої, 
які призначені для ураження цілі на відстані. 

Критерієм визначення належності до холодної зброї є наявність у 
предмета (пристрою) сукупності загальних криміналістичних ознак: 
призначеності і придатності для неодноразового ураження цілі (див. 
розділ 2, п. 2.1. Методики). Отже, виникає колізія між певними 
положеннями, викладеними у Методиці, яка дозволяє відносити предмети 
(пристрої) до категорії метальної холодної зброї за наявності лише однієї 
загальної криміналістичної ознаки (призначеності), а така ознака як 
придатність, яка дає можливість встановити достатність уражаючих 
властивостей предметів (пристроїв) вважається несуттєвою. 

Помилка, закладена у визначення даного поняття спричинила появу в 
«правовому полі» «мін сповільненої дії», а саме, можливість отримання 
юридично і методично вірних антитетичних (позитивного і негативного) 
висновків експерта при дослідженні одного і того самого предмету. 

Для того, щоб проілюструвати наявність даної помилки, необхідно 
визначити особливості методики експертного дослідження на прикладі 
простих метальних предметів (метальних ножів). 

Так, відповідно до п. 4.4. (див. розділ 4 Методики) завданням 
дослідження є встановлення фактичних характеристик наданого на 
випробування предмета (пристрою) та їх порівняння з критеріями 
призначеності та придатності для ураження цілі. Придатність 
випробуваного предмета (пристрою) для ураження цілі визначається за 
наявністю технічної забезпеченості як окремих елементів, так і 
конструкції в цілому, а також за достатністю його уражуючих 
властивостей (див. розділ 2, п. 2.3. Методики). Згідно з п. 2.4. достатність 
уражуючих властивостей предметів (пристроїв), які досліджуються, 
визначається в результаті встановлення можливості неодноразового 
ураження цілі при використанні предмету (пристрою) визначеним для 
конкретного типу холодної зброї способом. Можливість нанесення таких 
ушкоджень перевіряється експериментально відповідно до встановлених 
цією Методикою критеріїв. 

Комплекс експериментів, що провадяться з метою визначення певної 
сукупності властивостей предметів називається випробування, які 
бувають статичні і динамічні (див. розділ 1, п. 1.1.12-1.1.12.2. Методики). 
Динамічні випробування простих метальних предметів проводяться 
шляхом кидання в мішень у спосіб, характерний для найближчого аналогу 
холодної зброї. Простий метальний предмет визнається таким, що має 
достатні уражуючі властивості, якщо при проведенні не менш як десяти 

наслідування вирішуються експертами, як правило, два питання: «Чи не 
виконаний досліджуваний підпис від імені конкретної особи цією 
особою»? (встановлення автентичності підпису) та «Ким з підозрюваних 
осіб виконаний досліджуваний підпис?» (встановлення виконавця 
неавтентичного підпису». 
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Сибірьов Д.С. 
СУДОВА КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА: ЗАВДАННЯ, ВИДИ, ОБ’ЄКТИ 
Відповідно до п. 1.2.2. Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом 
Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (у редакції наказу 
Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) [1], комп’ютерно-
технічна експертиза відноситься до інженерно-технічних експертиз. 
Комп’ютерно-технічні експертизи, які в умовах сьогодення сформувалися 
як окремий клас судових експертиз, здійснюються з метою визначення 
статусу об’єкту як комп’ютерного засобу, виявлення та вивчення його 
ролі в розслідуваного злочину, а також для отримання доступу до 
інформації на носіях даних з наступним всебічним її дослідженням. 
Загальним предметом таких експертних досліджень є факти та обставини, 
що встановлюються на основі дослідження закономірностей розробки та 
експлуатації комп’ютерних засобів, які забезпечують реалізацію 
інформаційних процесів, які зафіксовані в матеріалах цивільного, 
адміністративного чи кримінального провадження. Необхідність 
проведення комп’ютерно-технічних експертиз обумовлюється широким 
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  експериментів не виникло будь-яких пошкоджень предмету (пристрою), а 
глибина проникнення бойової частини в матеріал мішені сягає не менш як 
10 мм. 

Тепер розглянемо 2 випадки. 
Випадок 1. Експерт не має навичок і не володіє технікою кидання 

метальних ножів. 
В даному випадку передбачено, що під час аналізу встановлених при 

дослідженні криміналістичних ознак метальних ножів визначальними є 
ознаки, вказані у п. 2; 4.1; 4.3; 5 цього Додатку, а відсутність техніки 
кидання метальних ножів під час випробувань є суб’єктивним фактором, 
який не є впливовим при віднесенні бойового метального ножа до 
холодної клинкової зброї (див. п. 6.1. Додатку №13 Методики). 

Отже, якщо при проведенні експертизи буде встановлено 
відповідність криміналістичних ознак і техніко-криміналістичних вимог, 
передбачених п. 2; 4.1; 4.3; 5 Додатку №13 Методики, експерт має право 
не проводити динамічні випробування і, на основі отриманих даних, 
встановити належність предмета до бойового метального ножа, який є 
клинковою холодною зброєю. 

Випадок 2. Експерт має навички і володіє технікою кидання 
метальних ножів. 

Методикою (п. 6 Додатку №13) передбачено, що визначення 
достатності уражуючих властивостей ножів провадиться шляхом 
експериментальної перевірки міцнісних властивостей їх конструкцій в 
цілому при динамічних випробуваннях, які передбачені п. 4.7.3.; 4.7.3.1. 
цієї Методики. В п. 4.7.3.1 зазначається, що якщо при контактах з 
мішенню простого метального предмету виникли пошкодження 
уражуючого елементу (вигини, притуплення, викришування) та/або 
пошкодження (руйнування), внаслідок яких порушується необхідна для 
ураження цілі балансировка предмету, досліджуваний предмет визнається 
таким, що не має достатніх уражуючих властивостей. Відповідно до п. 2.1. 
предмети (пристрої), у яких повністю або частково відсутня хоча б одна з 
загальних ознак (призначеність та придатність для ураження цілі), до 
холодної зброї не відносяться (див. розділ 2 Методики). 

Аналізуючи наведені випадки можна зробити висновок, що Методика, 
у існуючому стані, дає можливість отримати два юридично і методично 
вірних протилежних категоричних висновки відносно одного і того самого 
об’єкта дослідження! 

На нашу думку, експерт (від лат. Expertus – досвідчений) це фахівець в 
певній галузі. У ряду професійного рівня займає високий статус в 
послідовності: Учень → Стажер → Спеціаліст → Майстер → 
Раціоналізатор → Експерт → Творець. Отже, у експерта не повинна бути 
відсутня техніка кидання простих метальних предметів (метальних ножів, 
стрілок, пластин, дисків, бумерангів, чакр тощо) та стрільби з механічних 

незвичні рухи, характерні для підпису, що відтворюється. 
В підписі, виконаному за наслідуванням «по пам’яті» після 

попереднього тренування, ознак повільного руху може й не бути. 
Разом із зазначеними ознаками підписи, виконані за наслідуванням 

«по пам’яті», відрізняються від справжніх підписів у більшості випадків 
майже усіма окремими ознаками почерку. Однак переважно співпадає 
транскрипція підписів. 

Підписи, виконані за наслідуванням «по пам’яті», відрізняються від 
підписів, виконаних за наслідуванням «на око», тим, що перші менш 
подібні справжнім підписам. При наслідуванні «на око» загальні ознаки, 
як правило, співпадають, при наслідуванні «по пам’яті» загальні ознаки 
(окрім нахилу) у більшості випадків не співпадають. Окремі ознаки в 
підписах, виконаних за наслідуванням «по пам’яті» , відрізняються 
більше, ніж при наслідуванні «на око». 

Експертною практикою встановлено, що в підписах, виконаних з 
«попереднім тренуванням» найчастіше збігаються переважний напрямок 
рухів при виконанні літер, штрихів, розміщення точок початку та 
закінчення рухів, помітні особливості в способі початку рухів при 
виконанні заголовних та інших літер, не з’єднаних із попередніми, спосіб 
з’єднання літер, характерні за своєю будовою надрядкові й підрядкові 
елементи літер. Однак разом із збігом порівняльне дослідження дозволяє 
виявити розбіжності. В таких випадках дослідження має бути спрямоване 
до максимально глибокого роздільного аналізу ознак не тільки літери, але 
й усіх її елементів. 

В більшості випадків встановлюється відмінність таких окремих 
ознак: особливостей напрямку рухів при виконанні основних елементів 
літер, складних за конфігурацією штрихів, надрядкових та підрядкових 
елементів; відносного розміщення точок початку і закінчення рухів при 
виконанні певних елементів літер; відносного розміщення точок перетину 
штрихів, елементів літер; протяжності рухів при виконанні певних літер, 
штрихів; розміщення натиску в основних та з’єднувальних штрихах, 
початкових та заключних; розмірів площ, окреслених частинами літер або 
штрихів (рядкових, надрядкових, підрядкових); будови лінії основи і 
вершини елементів літер чи штрихів. 

Висновок експерта про виконання підпису з наслідуванням 
«тренуванням» буде правильним, якщо встановлені ним відмінності 
стосуються суттєвих, найбільш стійких ознак, основні варіації яких ним 
встановлено в процесі роздільного дослідження підпису та зразків. 

Таким чином, дослідження підписів, виконаних із наслідуванням 
часто пов’язано з великими труднощами. Це пояснюється тим, що експерт 
повинен вивчити відносно малий об’єм графічного матеріалу й за ним 
визначити факт наслідування, його вид, справжність підпису, особу 
виконавця підпису, виконаного з наслідуванням. При встановленні 
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  метальних пристроїв (луків, арбалетів), що, в свою чергу, убезпечить від 
описаних вище випадків та експертних помилок. 

Характеризуючи призначеність предмета (пристрою) для ураження 
цілі Методикою визначено, що вона (призначеність) визначається в 
результаті встановлення збігу притаманній йому сукупності 
конструктивних ознак із сукупністю конструктивних ознак відомого 
різновиду холодної зброї при порівнянні з відомими аналогами певних 
різновидів холодної зброї, у якості яких виступають натурні зразки з 
криміналістичних та інших колекцій, описи та зображення різноманітних 
зразків холодної зброї в офіційній довідковій та спеціальній літературі, 
комп’ютерних базах даних та з урахуванням даних фірм-виробників. 

На нашу думку, говорити необхідно не про збіг, а про ступінь 
подібності, оскільки спосіб виготовлення холодної зброї може 
характеризуватися ступенем якості та (або) одноманітності зовнішнього 
оформлення, конструкції та розмірів і не відповідати стандартам 
промислового виробництва. 

Розкриваючи загальні техніко-криміналістичні вимоги до клинкової 
холодної зброї автори Методики визначають кут загострення вістря 
клинка як кут сходження кромки леза та лінії обуха (скоса обуха) (див. п. 
3.2.3. розділу 3 Методики). Така характеристика даного поняття могла 
мати місце за умов рівнобіжності голоміней клинка. Проте, деякі 
конструкції клинків ножового і кинджального типів можуть мати 
звуження голоміней клинка до вістря, що, в свою чергу, не меншою мірою 
впливає на кут загострення вістря. Отже, на нашу думку, кут загострення 
вістря необхідно встановлювати як у вертикальній, так і в горизонтальній 
площині, за умов звуження голоміней клинка до вістря. 

Не менш важливою є така загальна техніко-криміналістична вимога до 
клинкової холодної зброї як товщина клинка. На нашу думку, автори 
методики недарма дану вимогу віднесли до розряду загальних, як таких, 
яким повинна відповідати клинкова холодна зброя, комбінована холодна 
зброя з клинком (клинками). Втім, за змістом Методики дане поняття 
підмінюється поняттям товщина обуху клинка. Така підміна є хибною, 
оскільки, на нашу думку, клинок може або не мати обуху взагалі, або 
конструкція клинка може мати особливості, за яких товщина клинка буде 
більшою за товщину обуху. 

Не менш суперечливими є загальні техніко-криміналістичні вимоги до 
клинкової холодної зброї, які характеризують наявність, кількість та 
глибину підпальцевих виїмок, характерні особливості форми та розмірів 
руків’я і п’яти, оскільки їх наявність і відповідність встановленим 
вимогам жодним чином не позначається на безпечності використання 
предмету за призначенням, а лише впливає на його ергономічні 
властивості. 

У п. 4.5. (див. розділ 4 Методики) зазначається, що відсутність 

слідах тремтіння письмового пристрою – звивистість, нерівність, розриви 
ліній штрихів. Всі ці ознаки свідчать про наслідування «на око» за умови, 
що разом із тим встановлений і збіг низки ознак підписів, що 
порівнюються. Ознаки, що в більшості випадків збігаються: транскрипція, 
нахил, розмір, зв’язність, розстановка, а також деякі окремі ознаки, 
наприклад, напрямок рухів при виконанні окремих літер, розміщення 
точок початку та закінчення рухів. 

В таких випадках, коли об’єктом наслідування є вироблений підпис та 
його виконала особа з високо виробленим почерком, порівняльним 
дослідженням можуть виявитися такі відмінності окремих ознак: 
особливостей напрямку рухів при виконанні літер в цілому та їх окремих 
елементів. Наслідувач не завжди може розібратися в особливостях 
напрямку рухів при виконанні складних за формою літер, їх елементів, 
монограм і тому відтворює форму літер лише зовнішньо схожими; 
відносного розміру окремих елементів літер, особливо надрядкових і 
підрядкових, початкових і заключних штрихів, а також штрихів, що не 
утворюють літер; розміщення точок початку та закінчення рухів при 
виконанні літер, їх елементів чи штрихів, що не утворюють літер; 
розміщення точок перетину штрихів у монограмах, літерах, штрихах 
відносно лінії рядку та певних частин літер та штрихів; розміщення 
єднальних штрихів і точок їх поєднання з елементами літер відносно лінії 
рядку, рядкових, надрядкових і підрядкових частин літер; розстановки, 
тобто співвідношення інтервалів між літерами в підписі, елементами 
літер, особливо в літерах «т», «ш», «м», «к», «ж», «щ»; співвідношення 
розміру окремих літер, певних штрихів, що не утворюють літер; ступеня 
кривизни окремих елементів чи штрихів; розміщення натиску і характеру 
натиску. В підписах, виконаних за наслідуванням, натиск переважно 
більш рівномірний і сильний, ніж у зразку – підписі, що пояснюється 
повільними рухами при виконанні підпису за наслідуванням; розміщення 
поздовжніх осей елементів літер, штрихів, що не утворюють літер, 
відносно одна одної та лінії рядка; ступеня округлості, кутастості 
овальних частин літер, штрихів, що не утворюють літер. 

Відмінності зазначених окремих ознак у підписах, виконаних за 
наслідуванням «на око» пояснюються тим, що таке наслідування не дає 
можливості точно відтворити всі ознаки підпису – зразка. 

Суттєвою ознакою, що характеризує наслідування «по пам’яті», є 
відмінність деяких загальних ознак досліджуваного підпису і зразків, 
наприклад, відмінність розміру, розстановки, зв’язності літер у підписах. 

В підписах, виконаних експромтом за наслідуванням «по пам’яті», 
відсутня координованість рухів, спостерігається зниження звичного темпу 
письма, наявність повільних рухів, зупинок, підрисовувань, тремтіння. Це 
пояснюється перш за все тим, що зоровий образ підпису зберігається в 
пам’яті лише в загальних рисах. Крім того, наслідувач має виконувати 
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  сукупності необхідних визначальних ознак холодної зброї дозволяє 
віднести зразок до визначеної групи виробів господарсько-побутового 
призначення, які конструктивно схожі з такою зброєю. Проте, до холодної 
зброї не відносяться вироби, сертифіковані як вироби господарсько-
побутового та виробничого призначення, спортивні снаряди, спеціальні 
засоби, конструктивно подібні зі зброєю. Отже, на нашу думку, за 
відсутності у досліджуваного предмета (пристрою) сукупності необхідних 
визначальних ознак холодної зброї, його приналежність не повинна 
зводитись лише до певної групи виробів господарсько-побутового 
призначення. 

Пункт 4.6.2.2. (див. розділ 4 Методики) передбачає визначення 
(встановлення) безпечності використання предмету (пристрою). Втім, по-
перше, на нашу думку, тут відбувається підміна понять «використання» і 
«застосування» (див. п. 1.1.14. розділ 1 Методики), по-друге, Методикою 
не регламентований механізм перевірки безпечності застосування зброї. 

Характеризуючи статичні випробування короткоклинкових предметів 
(пристроїв), у примітці до п. 4.7.1. розділу 4 Методики говориться, що 
статичні випробування за вимогами цього пункту повинні проводитись 
відносно всіх короткоклинкових предметів (пристроїв) окрім, 
короткоклинкової метальної холодної зброї, та довгоклинкової холодної 
зброї, але, немає жодної інформації щодо середньоклинкової холодної 
зброї. 

У пункті 4.7.2.1. (див. розділ 4 Методики) говориться, що як мішені 
для нанесення колючих та рублячих ударів використовується суха соснова 
дошка товщиною до 50 мм. Ми вважаємо, що такий критерій є 
недопустимим, оскільки цим самим пунктом визначається мінімальна 
глибина проникнення клинка в матеріал мішені, яка повинна складати не 
менше 10 мм. Отже Методикою необхідно встановити не максимально, а 
мінімально граничні розміри товщини мішені. 

Пунктом 4.7.2.2. (див. розділ 4 Методики) визначається, що якщо при 
огляді встановлено, що на лезі клинка є заводська (фабрична) заточка, кут 
якої складає 31° і більше, об’єкт вважається не призначеним для 
нанесення різаних ушкоджень і випробування не проводяться. Проте, 
незрозуміло чому мова йде тільки про заводську (фабричну) заточку. 
Звичайно, виробник, конструюючи ніж закладає параметри, які мають у 
подальшому визначати сферу застосування виробу. Проте, автори 
Методики встановлюючи максимальні параметри кута заточки леза 
клинка, заздалегідь передбачили, що предмети (пристрої), у яких повністю 
або частково відсутня хоча б одна з загальних криміналістичних ознак, до 
холодної зброї не відноситься. Отже, незалежно від способу заточки, 
перебільшення граничних показників кута заточки, на нашу думку, 
свідчить про те, що предмет (пристрій) вважається не призначеним для 
нанесення різаних ушкоджень. 

Свобода Є.Ю., Кордас К.І. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ІЗ НАСЛІДУВАННЯМ 
Підпис як посвідчувальний знак використовується у всіх галузях 

життєдіяльності суспільства. З поширенням документообігу поширився і 
такий вид злочину як підробка одного з основних реквізитів – підпису. 

Однією з малорозроблених проблем судово-почеркознавчої 
експертизи є дослідження неавтентичних підписів, виконаних з 
наслідуванням. 

В криміналістичній літературі під несправжнім підписом розуміється 
підпис, виконаний не тією особою, від імені якої він значиться [2, с. 84]. 

В.Ф. Орлова вважає, що такий підпис по суті підписом не є, оскільки 
він не виступає в якості затверджувального знака [5, с. 304]. 

А.М. Лисенко визначив несправжні підписи, виконані з 
наслідуванням, як почеркові об’єкти, що відтворюють конфігураційні 
особливості оригіналу або образу справжнього підпису певної особи, 
виконані на основі функціонально-динамічного комплексу навичок 
виконавця або з допомогою знову виробленої рухової навички [3, с. 120]. 

Несправжні підписи, виконані з наслідуванням, в більшості випадків 
відображають специфічну взаємодію двох рухових навичок. Наслідувач 
повинен враховувати ступінь виробленості й координацію рухів в 
оригіналі при формуванні навички виконання несправжнього підпису. 

Дослідження підписів з метою виявлення ознак наслідування (імітація, 
малювання тощо) є обов’язковою стадією експертизи підписів. 

Наслідування буває двох видів – навмисне та ненавмисне. Навмисне 
наслідування це наслідування, яке проявляється у результаті усвідомленої, 
спрямованої діяльності людини. Ненавмисним є наслідування без 
спеціальної мети [2, с. 165]. 

На сьогоднішній день відомі три основні способи виконання підпису з 
наслідуванням: «на око»; «по пам’яті»; «після попереднього тренування» 
[4, с. 204-205]. 

На процес наслідування можуть впливати такі фактори: 
– вид наслідування; 
– вид транскрипції підпису-оригіналу (точніше конструктивна 

складність підпису-зразка); ступінь виробленості підпису-оригіналу; 
– ступінь виробленості почерку особи, яка наслідує; 
– здібності особи до запам’ятовування і малювання; 
– тривалість спостереження, тренування. 
Висновок про виконання підпису з наслідуванням «на око» може бути 

зроблений при встановленні факту зниження та порушення координації 
рухів, зниження темпу письма. Повільність рухів проявляється у 
необґрунтованих зупинках, підрисовуваннях елементів літер та штрихів, 
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  Далі, у цьому самому пункті зазначається, що якщо можливо та 
нескладно привести об’єкт у стан, придатний для нанесення різаних 
ушкоджень, зазначені недоліки експериментальних зрізів не можуть 
вважатися достатньою підставою для висновку про непризначеність 
предмету (пристрою) для нанесення різаних ушкоджень. На нашу думку, 
наявність на лезі клинка вигинів, викришувань, притуплень жодним 
чином не можуть свідчити про непризначеність предмету (пристрою) для 
нанесення різаних ушкоджень, оскільки призначеність предмета 
(пристрою) для ураження цілі визначається за наявністю сукупності 
конструктивних ознак, які дозволяють віднести його до певного різновиду 
холодної зброї. В даному випадку мова може йти тільки про придатність 
для ураження цілі. 

У п. 4.7.3.2. (див. розділ 4 Методики) зазначається, що динамічні 
випробування механічних метальних предметів (пристроїв) проводяться 
шляхом метання снаряду (пострілів) у мішень у спосіб, характерний для 
найближчого аналогу холодної зброї при таких додаткових умовах: – 
дистанція – не менше як 5 метрів і не більше 100 метрів. Проте, не 
зрозуміло чим саме регламентується нижня границя дистанції, оскільки у 
п. 1.1. (див. додаток №8, 10 Методики) зазначається, що механічні 
метальні пристрої визнаються холодною зброєю за умов можливості 
ураження цілі на значній (20 м і більше) відстані. 

Також, незрозуміло, чому при проведенні динамічних випробувань 
механічних метальних предметів (пристроїв) не передбачені умови 
виникнення при експериментальній стрільбі дефектів (незначних 
деформацій, руйнування окремих фрагментів елементів об’єкту (снаряду), 
суттєвих деформацій, руйнування пристрою), передбачених для простих 
метальних предметів. 

У п. 4.1. (див. додаток №2 Методики) говориться, що кинджали 
мисливські повинні складатися з клинка та руків’я, мати утик (обмежувач) 
на руків’ ї, який забезпечує міцне утримання ножа під час нанесення 
колючих ударів та безпечність застосування. Незрозумілим є 
використання терміну «ніж» при характеристиці кинджалів. 

Далі, у п.4.8 цього самого додатку Методики зазначається, що руків’я 
кинджалів мисливських повинні забезпечувати безпечність під час 
використання. В даному випадку виникає колізія між пунктами 4.1. і 4.8., 
в яких мова йде про «безпечність застосування» і «безпечність під час 
використання» кинджалів. 

Така сама ситуація спостерігається і в додатку №3 Методики: п. 4.5. – 
«безпечність використання виробу», п.4.8 – «безпечність під час 
застосування», п. 4.10 – «безпечність під час використання». 

У п. 1.1. (див. додаток №6 Методики) говориться, що ножі туристичні 
є різновидом ножів господарсько-побутового призначення і до холодної 
клинкової зброї не відносяться. Отже, можна зробити висновок, що ножі 

(крім нерухомого). 
3. За рішенням засновника господарського товариства та органу, 

уповноваженого управляти державним майном, який приймає майно, за 
погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном 
і Фондом державного майна стосовно державного майна, що не увійшло 
до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі 
приватизації, корпоратизації. 

4. За рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, 
самоврядних організацій та Фонду державного майна стосовно цілісних 
майнові комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних 
підрозділів у зв’язку з прийняттям або скасуванням рішення про їх 
приватизацію. 

Передача об’єктів державної власності від одного підприємства до 
іншого (у разі коли підприємства належать до сфери управління одного і 
того ж органу, уповноваженого управляти державним майном) 
здійснюється: 

– за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі пропозиції 
органу, уповноваженого управляти державним майном самоврядної 
організації за погодженням з підприємствами, Фондом державного майна, 
Мінфіном і Міністерством економічного розвитку і торгівлі – щодо 
цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств, що 
не підлягають приватизації, і нерухомого майна, яке входить до складу 
цілісних майнових комплексів таких підприємств або використовується 
для розміщення органів державної влади, після виділення його в окрему 
облікову одиницю (інвентарний об’єкт) та за умови подальшого 
укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому передаються 
приміщення, договору про спільне користування та утримання будинку і 
прибудинкової території; 

– за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном 
самоврядної організації погодженим з підприємствами, Фондом 
державного майна і Міністерством економічного розвитку і торгівлі, – 
стосовно інших цілісних майнових комплексів структурних підрозділів 
підприємств та нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти 
незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення) після 
виділення його в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт), за умови 
подальшого укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому 
передаються приміщення, договору про спільне користування та 
утримання будинку і прибудинкової території; 

– за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном 
самоврядної організації за погодженням з підприємствами, – щодо іншого 
окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім 
нерухомого). 
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  туристичні відносяться до якогось іншого різновиду холодної зброї. На 
нашу думку, з даного пункту необхідно виключити слово «клинкової», що 
позбавить подвійного тлумачення. 

У п. 1.1. (див. додаток №13 Методики) зазначається, що бойові 
метальні ножі є різновидом холодної клинкової зброї. Пункт 1.4.1.6. (див. 
додаток №14 Методики) дає визначення поняття «метальний ніж», а саме: 
«метальна клинкова холодна зброя колюче-ріжучої дії, що має короткий 
однолезний (обо дволезний) клинок, центр ваги якого знаходиться 
посередині ножа чи зміщений до вістря». Виходячи з аналізу інформації, 
зазначеної у цих пунктах можна зробити висновок, що бойовий метальний 
ніж є різновидом холодної клинкової зброї, а ніж метальний – метальна 
клинкова холодна зброя, що, по суті, є нелогічним. 

Додаток №14 Методики регламентує терміни та визначення, що 
використовуються при проведенні експертизи холодної зброї. Пункт 1.1. 
цього додатку характеризує типи холодної зброї. Проте, у переліку наявні 
предмети, що не відносяться до холодної зброї. 

Проблематичним є вирішення питання про віднесення до холодної 
метальної зброї арбалетів або луків, якщо вони надаються на дослідження 
без стріл або у випадках, коли конструкція наданих стріл свідчить про те, 
що вони призначені не для ураження цілі, а для тренувань або виконання 
інших завдань. 

Не менш складним є питання оцінки значимості інформаційних листів 
ДНДЕКЦ МВС України, рекомендованих для використання у практичній 
діяльності працівників підрозділів Експертної служби МВС України, якщо 
в них наявні протиріччя з положеннями Методики. Так, у інформаційному 
листі «Особливості дослідження сюрікенів та конструктивно схожих з 
ними виробів» (ДНДЕКЦ МВС України, 2013), окрім різного способу 
написання подається відмінне визначення самого поняття «сюрикен». У 
розділі 5 Інформаційного листа зазначається інформація, якої немає у 
Методиці, або яка прямо суперечить їй. В Методиці відсутня інформація 
щодо того, що кут загострення вістря бойових частин сюрикенів повинен 
бути не більше 70°. Суперечливою є і відстань, з якої необхідно 
здійснювати кидання предмета у мішень (3-4 метри) та глибина 
проникнення у мішень (не менше 8 мм). 

Викладене вище та у попередній однойменній статті свідчить про те, 
що в діючій Методиці наявні неточності та протиріччя, які свідчать про 
необхідність наукових досліджень у зазначеній галузі знань з подальшим 
удосконаленням Методики. 
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Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, 
державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені цим Кодексом та іншими законами. 

Випадки безоплатної передачі об’єктів права державної власності 
передбачені законодавством України. Так ч. 2 ст. 5 Закону України «Про 
управління об’єктами державної власності» передбачено, що Кабінет 
Міністрів України, здійснюючи управління об’єктами державної 
власності, встановлює порядок передачі об’єктів державної власності 
суб’єктам управління, визначеним цим Законом. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. №1482 
затверджено Положення про порядок безоплатної передачі об’єктів права 
державної власності (далі – Положення). 

Відповідно до Положення, передача об’єктів права державної 
власності здійснюється: 

1. За рішенням Кабінету Міністрів України стосовно: 
– цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх 

структурних підрозділів (далі – підприємства). Структурний підрозділ 
підприємства може бути об’єктом передачі після виділення його в 
установленому порядку в цілісний майновий комплекс на підставі 
розподільного балансу; 

– нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти 
незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення), яке входить 
до складу цілісних майнових комплексів підприємств, що не підлягають 
приватизації, або використовується для розміщення органів державної 
влади, після виділення його в окрему облікову одиницю (інвентарний 
об’єкт) та за умови подальшого укладення з іншими балансоутримувачами 
будинку, в якому передаються приміщення, договору про спільне 
користування та утримання будинку і прибудинкової території; 

– підприємств, показники фінансово-господарської діяльності яких 
погіршилися внаслідок неефективного управління ними органами, 
уповноваженими управляти державним майном, або самоврядними 
організаціями. 

2. За рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, 
або самоврядних організацій за погодженням з Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном і Фондом державного майна 
стосовно: 

– нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти 
незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення), після 
виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт) за умови 
подальшого укладення з іншими балансоутримувачами будинку, в якому 
передаються приміщення, договору про спільне користування та 
утримання будинку і прибудинкової території; 

– іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств 
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  2. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Кофанова О.С. Методологічні та 
методичні аспекти криміналістичного дослідження холодної зброї та 
схожих з нею предметів (пристроїв). – Методичні рекомендації. – К.: 
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Коваль В.П. 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
Головним фактором розвитку в XXI столітті стає накопичення 

нематеріальних благ, а знань, досвіду, вмінь, інтелектуального потенціалу. 
Це все разом і становить людський капітал. Нині частка людського 
капіталу в розвинених країнах становить дві третини національного 
багатства. У США – майже 78 відсотків, у країнах Західної Європи – 74, у 
Росії – близько 40, в Україні – близько 25 відсотків. 

В Україні роль і значення інтелектуальної власності інтенсивно 
зростає. Суспільство приходить до розуміння відомого висновку: 
інтелектуальна власність є найбільш цінним капіталом людства, 
виступаючи при цьому об’єктом цивільного обігу. З істотним 
підвищенням значення інтелектуальної діяльності, особливо її результатів, 
для соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства попит на неї 
також зростає. Саме тому інтелектуальна власність часто стає об’єктом 
неправомірних дій, зловживань, недозволенного використання, а відтак 
потребує надійної ефективної правової охорони, що залежить від 
законодавця. Посилення правової охорони інтелектуальної власності 
необхідне ще й тому, що інтелектуальна діяльність, як засвідчує досвід 
країн з розвиненою економікою, здебільшого визначає і стратегію, і 
тактику соціально-економічного розвитку країни. 
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Самодіна О.О. 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Частиною 5 ст. 75 ГК України визначено, що державне комерційне 

підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно 
іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених 
законом. Відчужувати майнові об’єкти, що належать до основних фондів, 
державне комерційне підприємство має право лише за попередньою 
згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на 
конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. 
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  Основою законодавства в цій сфері є Конституція України. Нею 
громадянам гарантується воля літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, 
моральних і матеріальних інтересів, що виникають у результаті різних 
видів інтелектуальної діяльності. 

Конституцією України проголошене право кожного володіти, 
користатися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності і передбачена неприпустимість використання чи поширення їх 
іншими особами без згоди правовласника, за виключеннями, 
установленими законом. 

Таким чином, основоположними конституційними принципами 
формування відносин в інтелектуальній сфері є свобода такої діяльності, 
визнання і захист її результатів, а також наділення правами на ці 
результати їх творців. На реалізацію зазначених принципів і повинне бути 
націлене цивільне законодавство України. 

Існують різні точки зору з приводу системи викладу в цивільному 
законодавстві норм по інтелектуальній власності: від повної спеціалізації 
по об’єктах в окремих законах до детальної кодифікації одним актом 
законодавства. 

Після тривалих і напружених дискусій з цього приводу Верховна Рада 
України прийняла 16 січня 2003 року Цивільний кодекс України, 
врегулювавши в цілому основоположні відносини в сфері інтелектуальної 
власності. Це припускає визначення детальних положень з охорони 
інтелектуальної власності законами й іншими нормативно-правовими 
актами. Такий структурний розподіл змісту цивільного законодавства про 
інтелектуальну власність дозволить гармонійно погодити узагальненість і 
стійкість цього законодавства з його динамічним розвитком. 

Більшість норм Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) по 
інтелектуальній власності містяться в книзі четвертій «Право 
інтелектуальної власності». До них відносяться загальні положення про 
право, основні норми авторського права, суміжних прав, права 
інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель, 
промисловий зразок, компонування інтегральної мікросхеми, 
раціоналізаторську пропозицію, сорт рослин, породу тварин, а також 
права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування, 
торгову марку (знак для товарів і послуг), географічну вказівку і 
комерційну таємницю. 

У загальних положеннях дається визначення поняття «право 
інтелектуальної власності», розкривається його співвідношення з правом 
власності на річ, визначаються об’єкти і суб’єкти права, викладається 
узагальнений зміст майнових і особистих немайнових прав 
інтелектуальної власності, визначаються терміни їх дії, встановлюються 
основні умови використання зазначених об’єктів і передачі прав на них, 

лише криміналістичних, а й наукових знань з інших галузей [7, c. 3]. 
Становлення СТЕД пов’язане з ім’ям видатного вченого, одного з 

засновників криміналістики і СТЕД, судового фотографа і члена 
російської фотографічної спілки – Євгена Федоровича Буринського (1849-
1912 рр.). У 1889 р. він у приміщенні Петербурзького окружного суду 
заснував першу в світі судово-фотографічну лабораторію (у січні 1839 р. 
француз Луї Жак Дагер винайшов перший практичний спосіб 
фотографування – дагеротипію) [3, c. 10]. У 1893 р. Є.Ф. Буринський 
призначається завідувачем урядової судово-фотографічної лабораторії при 
прокурорі Санкт-Петербурзької судової палати, яка в 1912 р. була 
перетворена на Петербурзький кабінет науково-судової експертизи, що 
стало початком створення судово-експертних установ на теренах 
колишньої Російської імперії. Необхідність написання у 1903 р. 
монографії, присвяченої судовій експертизі документів, Є.Ф. Буринський 
пояснював відсутністю жодної монографії (статті), присвяченої 
процесуальному значенню експертизи документів. У цій роботі, яка 
складається з десяти глав, розглядаються різноманітні фотографічні 
методи, зокрема підвищення контрасту та кольоророзподілення, і надано 
рекомендації щодо всебічного дослідження документа. 

Початок третього етапу розвитку СТЕД, варто відраховувати з появи 
робіт видатного українського вченого та судового експерта Бориса 
Романовича Киричинського (1908-1984 рр.). Методам судової експертизи 
було присвячено написане ним у 1937 р. разом з В.М. Павловським 
«Краткое руководство по судебной и судебно-метрической фотографии» 
(«Стисле керівництво з судової і судово-метричної фотографії») [8, c. 80]. 

Завершальний четвертий етап розвитку СТЕД пов’язаний з 
виникненням нових напрямів дослідження, до яких ми відносимо і 
криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою 
комп’ютерних технологій. Цей вид дослідження має багато суміжних 
питань із новим родом судових експертиз – комп’ютерно-технічною 
експертизою. В Росії з 1994 р. почалося проведення судових експертиз 
комп’ютерних засобів організаціями, які не мали статусу державних 
експертних установ, а з 1996 р. – експертно-криміналістичними 
підрозділами ОВС і судово-експертними закладами МЮ Росії [9, c. 11]. 

Усе викладене вище дозволяє зробити висновок, що історія 
виникнення та становлення технологій, створення машинописних 
документів та їх експертних досліджень має важливе значення для 
розвитку комплексного криміналістичного дослідження документів, адже 
удосконалення виконання документів та текстів за допомогою 
комп’ютерних технологій дає підстави для виникнення і розвитку нових 
експертних досліджень і розробку нових методик. 
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  регулюються відносини з приводу об’єктів, створених за замовленням і в 
результаті виконання трудового договору, а також визначаються наслідки 
порушення і способи захисту права інтелектуальної власності судом. 

Взагалі до системи законодавства про інтелектуальну власність 
входять: 

– міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності; 
– міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ; 
– міжнародні угоди держав-учасниць СНД; 
– міжурядові угоди; 
– загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності; 
– Конституція України; 
– кодекси України; 
– Закони України; 
– Укази Президента України; 
– Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; 
– спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності; 
– відомчі нормативно-правові акти; 
– спеціальне законодавство України у сфері авторського права і 

суміжних прав; 
– стандарти у сфері інтелектуальної власності; 
– стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності; 
– Державні стандарти України (ДСТУ). 
В Кодексі право інтелектуальної власності включає особисті 

немайнові і (чи) майнові права, зміст яких стосовно визначених об’єктів 
права інтелектуальної власності визначається Кодексом та іншим законом. 

У цілому ж передбачені Кодексом положення по інтелектуальній 
власності відповідають Конституції України, міжнародним договорам 
України й інших міжнародних договорів у сфері інтелектуальної 
власності. Кодекс став колискою правовідносин у сфері інтелектуальної 
власності і творчим джерелом подальшого удосконалювання цивільних 
відносин у цій сфері відповідними законами й іншими нормативно-
правовими актами. 

В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної 
власності, які дають змогу регулювати відносини щодо набуття, 
здійснення та захисту прав на всі об’єкти права інтелектуальної власності. 
Норми законодавства регулюються відповідними механізмами, які 
містяться у майже 100 відомчих нормативно-правових актах. Крім того, 
законодавство в цій сфері включає відповідні укази президента України та 
постанови і розпорядження суду. Україна є учасницею 18 багатосторонніх 
міжнародних договорів, що діють у сфері інтелектуальної власності. 
Вказані міжнародні договори адмініструє Всесвітня організація 
інтелектуальної власності, їх норми також є частиною національного 
законодавства України. 

зі сплаву свинцю, олова і сурми. Готові літери розкладалися по 
складальним касам, для отримання відбитків Гутенберг використовував 
гвинтовий річний дерев’яний верстат, який нагадував давильний прес, що 
застосовується у виноробстві. Фарбу для друку він отримував з суміші 
деревної (соснової) сажі та лляної олії. Наносилася вона на друкувальну 
поверхню шкіряними подушечками. Щоб фарба вбиралася рівномірно, 
папір попередньо змочували водою. 

Поліграфія стала тісно кооперуватися з іншими галузями 
промисловості. Зросла залежність поліграфістів від виробників 
обладнання, витратних і замикаючих. Цей процес досяг свого максимуму 
в кінці ХХ століття [2, c. 357]. 

У наш час, О.В. Шведова, поділила розвиток судово-технічної 
експертизи на періоди. В основу періодизації виникнення і розвитку 
спеціальних знань в такій галузі , як СТЕД, покладено найважливіші події 
з криміналістичного дослідження документів (зокрема машинописних) [3, 
с. 22]. 

1. Донауковий період: 
– зародження СТЕД (приблизно II тисячоліття до н.е. – кінець XVII ст.); 
– етап емпіричних досліджень у розвитку СТЕД (XVIII ст. – кінець 

XIX ст.); 
2. Розвиток СТЕД як галузі наукових знань (кінець XIX ст. – XX ст.); 
3. Створення і розвиток окремих наукових методів, методик, напрямів 

СТЕД (від I половини XX ст.); 
4. Створення нових напрямів СТЕД, пов’язаних з розвитком 

комп’ютерних технологій і появою нових видів об’єктів дослідження (від 
80-х рр. XX ст.). 

Варто зазначити, що перший етап доцільно виокремити з підробки 
документів, яка з’явилася з початком розповсюдження письмових 
документів. Наприклад, у Стародавньому Вавилоні в законах царя 
Xамурапі (1792-1750 рр. до н.е.) письмові акти були, разом з клятвами, 
свідченнями і ордаліями, одними з джерел доказів під час судового 
процесу, судове ж рішення виконувалося на спеціальній глиняній дошці і 
закріплювалося відбитком печатки [4, c. 29]. Першим же друкарським 
посібником, який був присвячений судово-експертному дослідженню 
документів (виявленню підробок), є книга Ф. Демеля, видана у 1604 р. в 
Парижі [5, с. 114]. У першій половині XVII ст. було засновано одну з 
перших експертних установ – «Аптекарський приказ», у 1818 р. – 
створено Експедицію заготівлі державних паперів (серед співробітників 
виділялися А.А. Поповицький, Г.К. Скамоні, Р.А. Пфефер та Є.I. Клейн), 
яка вивчала документи з метою встановлення їх справжності, а за її 
результатами складався акт [6, c. 43]. 

Другий етап розпочався з виникнення в XIX ст. криміналістики як 
науки, що сприяло розвитку наукових засад її розділів, застосуванню не 
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  Костючик І.С. 
ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ 
УТВОРЕННЯ СЛІДІВ РУК 
Встановлення давності утворення слідів рук, що виявляються на місці 

події є актуальною проблемою експертної і слідчої практики оскільки 
дозволяє визначити часові характеристики вчинення злочину, а також 
вирішити питання про можливість участі в злочині особи яка залишила 
слід. 

При встановленні відносної давності утворення слідів рук з узором 
папілярних ліній необхідно звертати увагу на такі ознаки: 

– ступінь забрудненості слідів, яка визначається за дослідженням 
міжпапілярних смуг; 

– висоту і ширину папілярних гребенів, які з часом зменшуються; 
– чіткість і контрастність папілярних ліній, які з часом зменшуються, а 

також спостерігається наявність непофарбованих ділянок у лініях; 
– невеликі за своїм обсягом деталі у старих слідах не виявляються. 
Такі ознаки можуть бути виявленні візуально без проведення 

спеціальних досліджень [1, с. 46]. 
Морфологічні ознаки старіння (матовість, звуження папілярних ліній) 

дозволяють диференціювати потожирові сліди з папілярним узором тільки 
як «свіжі» або «старі», не уточнюючи період часу з моменту утворення 
слідів. Однак робити висновок про те, що слід є «свіжим» або «старим» 
тільки на цих підставах, без відомостей про утворення і зберігання сліду, 
можна тільки з певною вірогідністю. 

На процес старіння слідів рук впливають три основні фактори: 
– кількість і якість (склад) речовини сліду; 
– властивості слідосприймаючої поверхні; 
– умови навколишнього середовища під час зберігання слідів [2, с. 38]. 
Так, чим більша кількість речовини в сліді (залежить від натиску 

пальця на об’єкт, і часу контакту), тим довше він зберігається. Потожирові 
сліди в складі яких переважає піт, більш стійкі до збільшеної температури 
і повільніше висихають [3, с. 96]. 

При взаємодії з пористими поверхнями і тими які мають нерівності 
речовина потожирових слідів проникає в об’єкт, і за короткий час сліди 
стають непридатними для ідентифікації. Крім того, і сам матеріал 
поверхні впливає на процес старіння слідів. На склі сліди зберігаються 
довше, ніж на металі і пластмасі. 

Встановленні загальні закономірності стійкості потожирових слідів на 
вплив навколишнього середовища. До таких факторів, що прискорюють 
процес старіння, відноситься температура, вологість, запиленість, вітер, де 
зберігався слід в приміщенні чи на відкритому повітрі. 

В закритих приміщеннях, де немає вітру, і зміна температури 
вологості незначна, процеси старіння протікають повільніше. 
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Сабакар І.А. 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 
РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
Історія виникнення документів тісно пов’язана з історією 

використання різноманітних матеріалів для фіксації інформації. Матеріали 
й інструменти для письма з’явились ще в глибокій давнині. З появою на 
землі людини вони є способом закріплення, передачі і зберігання 
інформації, підтвердженням цього є різноманітні малюнки, знаки, 
символи на стінах скал, печер, які виконувались загостреним каменем – 
різцем. Записи наносились тонкою дерев’яною або бронзовою паличкою, 
чи кісткою на тонку прямокутну глиняну пластину. Пізніше записи стали 
наносити на дерев’яні дощечки, покриті шаром воску, для письма на 
якому римляни використовували продовгуватий стрижень – стилус, 
виготовлений з кістки, міді, срібла, один кінець якого був загострений, а 
другий закінчувався лопаткою, що не сприяло зберіганню закріпленої на 
них інформації [1, с. 135]. 

Важливішим досягненням людства є винахід Цай Лунем технології 
виготовлення паперу з рослинних волокон (наприклад бамбука, 
китайської трави), які датуються приблизно 105 років до нашої ери, але, 
можливо, виготовлення паперу здійснювалось і раніше. За китайським 
способом папір стали виготовлювати у Японії, а пізніше в Азії. 

Між 1436 і 1444 р. Йоганн Гутенберг з німецького міста Майнца 
винайшов матрицю і заклав основи способу друку за допомогою рухомого 
шрифту, який використовувався без будь-яких істотних змін аж до XX ст. 
Для кожної букви або знака Гутенберг робив з твердого металу 
гравірувальний пуансон, за допомогою якого з більш м’якого металу 
виготовляв матрицю для відливання відповідної літери. Шрифт відливався 
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  Забрудненість повітря пилом зменшує час зберігання слідів. А 
запиленість об’єкта на якому зберігається слід може бути визначальним 
фактором при встановленні часу утворення сліду, дозволяючи відрізняти 
один від одного сліди, залишені в різний час. За ступенем запиленості 
слідів можливо визначати навіть незначні розриви в часі утворення слідів 
(декілька годин або днів) [3, с. 112]. 

При зберіганні під відкритим небом потожирові сліди піддаються 
впливу погодних факторів: сонця, дощу, снігу, вітру. Збільшення 
температури навколишнього середовища призводить перш за все до того, 
що вода випаровується, і потожирові сліди висихають, після чого 
проходять зміни в твердих компонентах потожирової речовини, в 
результаті чого втрачається липкість сліду. Чим нижча температура тим 
довше зберігається слід. 

У воді сліди зберігаються тим краще, чим нижча температура води, 
при цьому немає різниці – морська, річкова чи водопровідна вода. Однак в 
проточній воді через механічну дію сліди старіють швидше, ніж в стоячій. 

Вітер сприяє швидкому випаровуванню води з потожирової речовини 
слідів та їх засиханню. Крім того можлива вітряна ерозія речовини сліду 
[4, с. 174]. 

Таким чином, при визначенні давності утворення слідів необхідно 
враховувати всі фактори, які впливають на процес старіння сліду, і тому 
при встановлені давності їх утворення неможна спиратися лише на 
морфологічні ознаки старіння, а необхідно враховувати умови виникнення 
сліду і його подальшого існування й зберігання. 
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у кожного буде різною і таким чином оцінка результатів дослідження буде 
неоднаковою, що може впливати на кінцевий результат. Тому, на нашу 
думку, необхідно встановити критерії мінімальної сили удару (кидку), чи 
хоча б необхідну для проведення такого роду досліджень. Тож, ми 
вважаємо, за доцільне встановлення певної межі застосування сили ударів 
(кидків) необхідної для проведення динамічних випробувань, оскільки у 
кожної людини свої індивідуальні фізичні та анатомічні властивості, що 
не дає змогу кожній людині мати однакову максимальну силу. В Методиці 
Російської Федерації проведення випробувань зазначена така сила, від 20 
– 50 Дж, тому ми вважаємо необхідністю введення точного визначення 
сили при проведенні випробування. 

Наступною умовою проведення випробування є нанесення ударів 
(кидків) в суху соснову дошку. На мою думку, суха дошка не може слугувати, 
як аналог для ураження цілі, адже якщо порівняти міцнісні властивості сухої 
соснової дошки товщиною 50 см і шкіри людини, то можна сказати з 
впевненістю, що їх властивості значно відрізняються. Тому проведення 
випробування ураження цілі в суху соснову дошку не може мати точної і 
відповідної інформації, для визначення чи може все-таки предмет уразити 
людину та нанести їй тілесні ушкодження. Також така ознака дошки як суха 
не є чітко визначеною для подальшого її застосування. Інакше кажучи для 
одних погодних та кліматичних умов, а також на суб’єктивне бачення особи 
певна соснова дошка може вважатися сухою, а при інших умовах та для 
інших суб’єктів вона не виявиться такою [2]. 

Наступна умова – кількість ударів (кидків) до 50, але не менше 10. Для 
завдання тілесного ушкодження людині може бути достатню і нанесення 
тільки одного удару, тоді чому для визнання предмета холодною зброєю 
необхідно проводити не менше 10 ударів (кидків)? Зброя може мати всі 
критерії для визнання її холодною, але при проведенні динамічного 
випробування виникне її деформація, яка не дозволить визнати її такою, 
але ж вона може нанести тілесні ушкодження особі [3]. 

Вплив проведення експертних досліджень у кримінальному процесі 
значно виріс, але при цьому з’являються багато проблем та 
недоречностей, які необхідно вирішувати за для того щоб експертні 
дослідження не залежали від суб’єктивних факторів так, як такий фактор 
може мати дуже тяжкі наслідки, тому на мою думку, необхідно 
встановлювати одні критерії проведення експертиз для всіх, щоб 
максимально зменшити експертні помилки. Також встановлені критерії 
необхідно чітко і правильно розтлумачити, щоб уникнути подвійного 
сприйняття, відображення та відтворення суб’єктами експертних 
досліджень. Також повинне бути необхідне матеріальне та технічне 
забезпечення та щоб в усіх експертних установах воно було однакове, 
таким чином мінімалізується вплив суб’єктів судової експертизи, та зведе 
до мінімуму фактор людської помилки. 
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  Котляренко Л.Т. 
ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ТРУПА: РОЛЬ 
СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА І СПЕЦІАЛІСТА 
Якість кримінально-процесуальної діяльності з розслідування 

злочинів прямо залежить від досконалості правових норм, чіткого і 
детального врегулювання у Кримінальному процесуальному кодексі (далі 
– КПК) процесуальних рішень, спрямованих на повне, всебічне і 
об’єктивне дослідження обставин кримінального правопорушення та 
проведення при цьому необхідних слідчих (розшукових) дій. Зазначені 
положення стосуються і таких процесуальних дій, як огляд трупа, 
виявлення та вилучення фрагментів тіла, тканин і органів. 

Окремим питанням підготовки і проведення слідчих дій, пов’язаних з 
оглядом трупа, його ексгумації присвячені роботи О.В. Батюка, 
А.Г. Громова, Р.І. Сибірної, О.М. Тибінки та інших. [1-3; 5]. Разом з тим, у 
зазначених дослідженнях основна увага приділялася проведенню огляду 
місця події, предметів чи документів, виїмки, обшуку, призначенню 
експертизи, огляду трупа, ексгумації трупа та іншим процесуальним діям. 
У той же час щодо виявлення на місці огляду події фрагментів тіла, 
окремих частин тіла людини, тканин чи органів у кримінально-
процесуальному аспекті на сьогодні висвітлюються не достатньо повно. 
Відсутня чітка процесуальна норма щодо рівня кваліфікації і спеціалізації 
спеціаліста щодо проведення вилучення вказаних вище об’єктів 
біологічного походження. 

Згідно зі ст. 238 КПК України огляд трупа здійснюється слідчим, 
прокурором за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, 
якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта. Закон 
містить імперативну вимогу про те, що обов’язковим учасником огляду 
трупа є судово-медичний експерт. Це також передбачено п. 1.6 наказу 
Міністерства охорони здоров’я України № 6 від 17.01.1995 р. «Про 
проведення судово-медичної експертизи» (далі – наказ МОЗ), зокрема 
визначено що як фахівці судово-медичні експерти можуть залучатися до 
участі в початкових та інших слідчих діях для: огляду трупів на місці події 
(знайдення), ексгумації, вилучення зразків та ін. Такі фахівці державних 
установ судово-медичної експертизи повинні мати вищу медичну 
(фармацевтичну) освіту, пройти спеціальну підготовку з проведення 
судово-медичних експертиз та отримати сертифікат на звання судово-
медичного експерта. 

Як правило, огляд трупа відбувається у два етапи. Першим є 
загальний огляд, потім здійснюється детальний огляд. Під час загального 
огляду досліджуються: поза трупа і його положення на місці події; 
зовнішній вигляд; знаряддя спричинення смерті у випадках, коли вони 
знаходяться безпосередньо на трупі, механічно сполучені з ним 
(наприклад, затягнена на шиї петля, ніж, що стирчить із тіла трупа). При 

2. Сервецький І.В. Судово-медична експертиза (Законодавче 
забезпечення та правила проведення експертиз) : навч. посібник / 
І.В. Сервецький, С.В. Кандиба, С.В. Яковлев. – К., 1999. – 114 с. 

3. Лисняк М.А. Судебно-медицинская экспертиза трупа : учебно-
методическое пособие / М.А. Лисняк. – Красноярск : СибЮИ, 2001. – 71 с. 

4. Бакин Е.А. Осмотр места происшествия при преступлениях, 
совершенных путем взрыва, и некоторые аспекты криминалистических 
исследований изъятых вещественных доказательств / Е.А. Бакин, 
И.Ф. Алешина. – М., 2001. – 46 с. 

 
 
Руденок Є.В. 
ДИНАМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕННІ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ 
Проведення динамічних випробувань при експертизі холодної зброї є 

дуже важливою стадією експертного дослідження, адже для того щоб 
певний виріб можна було класифікувати як холодну зброю, необхідно, 
щоб вона мала сукупність властивостей. 

Дослідженням проблематики експертизи холодної зброї займалися 
такі відомі вчені, як Тихонов Є.Н., Подшибякін О.С., Коміссаров М.Л., які 
висвітлювали та описували проблематику експертизи холодної зброї. 

Для того щоб визначити дану сукупність властивостей експерту 
необхідно провести статичні та динамічні випробування. Згідно з 
«Методикою криміналістичного дослідження холодної зброї та 
конструктивно схожих з нею виробів» затвердженою протоколом від 
10.04.2009 року №22, динамічні випробування – визначення певної 
сукупності властивостей предмету шляхом прикладання до нього 
динамічного навантаження. Дана методика встановлює різний характер 
проведення динамічних випробувань, різну кількість нанесення 
випробувань для імітації ураження цілі та прикладання максимальної сили 
для ураження цілі [1]. 

Визначення достатності уражаючих властивостей предметів 
(пристроїв) проводиться шляхом експериментальної перевірки міцнісних 
властивостей їх конструкції в цілому та окремих елементів при статичних 
та динамічних випробуваннях. Спочатку проводяться статичні 
випробування досліджуваних об’єктів, а після їх успішного завершення – 
динамічні. 

Встановлення можливості ураження цілі при застосуванні предмета 
наданого на дослідження, визначається Методикою, та затверджує, що для 
цього необхідно наносити 10-50 ударів (кидків) в суху соснову дошку з 
максимальною силою під кутом від 30-90 градусів [1], але ж не можливо 
порівняти максимальну силу кожного окремо взятого експерта, адже сила 
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  детальному огляді обстеженню підлягають: одяг; тіло трупа (стать, вік, 
зріст, колір волосся, очей померлого); характер, ступінь і локалізація 
трупних явищ та пошкоджень (їх походження визначається лише при 
судово-медичному дослідженні трупа), стан зубного апарата, наявність 
виділень; предмети, знайдені в кишенях та інших частинах одягу трупа. 

У статті 238 КПК України визначено, «якщо неможливе прибуття 
судово-медичного експерта для огляду трупа, то запрошується лікар» 
(найчастіше це хірург чи патологоанатом, або ж будь-який інший лікар 
оскільки вказана норма нічого не коментує щодо спеціалізації залученого 
лікаря.). Огляд трупа – це слідча дія, що проводиться в місці його 
знаходження слідчим та/або прокурором за обов’язкової участі судово-
медичного експерта або лікаря і полягає у безпосередньому сприйнятті 
зовнішніх ознак трупа з метою виявлення та фіксації відомостей щодо 
обставин вчинення кримінального правопорушення. Такими відомостями 
можуть бути дані, що допоможуть встановити як особу потерпілого, так і 
особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце, час, спосіб та інші 
обставини вчинення кримінального правопорушення, причини смерті [4]. 

Щоб надати такі відомості необхідно володіти відповідними 
знаннями, які можуть мати, у першу чергу, судово-медичні експерти, або 
лікарі-патологоанатоми, тому присутність лікаря-стоматолога, 
інфекціоніста, педіатра чи інших лікарських спеціальностей на місці події 
при огляді трупа може бути мало ефективним для подальшого 
розслідування кримінального правопорушення. 

Згідно з частиною 3 статті 237 КПК України у необхідних випадках, з 
метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, 
слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, які 
можуть представляти різні галузі знань залежно від того, яке саме 
кримінальне правопорушення розслідується: криміналіст; хімік, біолог, 
токсиколог тощо. Спеціаліст залучається для допомоги слідчому чи 
прокурору в застосуванні технічних засобів огляду, виявленні та 
вилученні об’єктів під час огляду; фіксації перебігу та результатів огляду 
за допомогою технічних засобів; надання пояснень слідчому щодо 
особливостей та певних властивостей об’єктів, що оглядаються; 
проведення за допомогою спеціальних засобів попередніх експрес-
досліджень знайдених об’єктів; консультування щодо правильного 
поводження із ними; упаковки виявлених об’єктів; правильного опису в 
протоколі огляду вилучених предметів; проведення вимірювання, 
складання, планів, креслень тощо. 

Часто для огляду трупа, якщо у цьому є потреба, також залучають 
різних спеціалістів (біологів, криміналістів, хіміків…). Проте необхідно 
зазначити, що ці спеціалісти можуть бути залучені лише за присутності 
судово-медичного експерта чи лікаря, якщо вчасно не було залучено 
судово-медичного експерта. Якщо такі спеціалісти не мають вищої 

встановлюється, чи є ушкодження на тілі трупа результатом дії вибуху або 
супутніх йому процесів (які ознаки про це свідчать); якими осколками 
(первинними чи вторинними) або вибуховою речовиною заподіяні тілесні 
ушкодження. 

Також перед експертом ставляться питання діагностичного характеру: 
на якій відстані від трупа відбувся вибух, які ознаки про це свідчать; чи 
міг потерпілий бути відкинутий вибуховою хвилею та на яку відстань; 
який напрямок та сила дії травмуючих факторів вибуху (ударна вибухова 
хвиля, первинні або вторинні осколки та ін.); взаємне положення тіла 
потерпілого та травмуючих факторів у момент вибуху; яка послідовність 
одержання ушкоджень від вибуху та при комбінованих ураженнях 
(механічних, термічних тощо). 

Особливості судово-медичної експертизи в кримінальних 
провадженнях за фактами вибухів, полягають також у тому, що 
дослідженню піддаються трупи, смерть яких настала не в результаті 
прямої дії вибуху, а, наприклад, від механічного впливу предметів, 
відкинутих вибухом, деталей будови, що рухнули, від дії отруйних газів, 
що виділилися під час вибуху в приміщенні і т.п. 

Іноді на судово-медичне дослідження надходять поряд із фрагментами 
тіл загиблих людей фрагменти тіл свійських тварин, які при візуальному 
сприйнятті розрізнити не представляється можливим. У цьому випадку 
перед експертом необхідно поставити питання про приналежність 
залишків, знайдених на місці події, людині або тварині. 

Судово-медична експертиза живих осіб в кримінальних провадженнях 
про вибухи, як правило, призначається слідчим для встановлення 
характеру й ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, стану здоров’я. 

При призначенні даної експертизи слідчий ставить перед експертом 
такі питання: чи є у потерпілого які-небудь тілесні ушкодження, і якщо 
так, то який їх характер, кількість і локалізація; якими вибуховими 
речовинами або осколками і яким способом заподіяні ушкодження; яка 
давність ушкоджень, отриманих потерпілим; яка ступінь тяжкості 
ушкоджень, наявних у даної особи та ін. 

Об’єктами судово-медичної експертизи речових доказів є, в 
основному, виділення й частини тіла людини (кров, слина, волосся, кістки, 
м’які тканини та ін.) [4]. У постанові про призначення експертизи 
рекомендується вказувати як довго та в яких умовах зберігалися речові 
докази, що підлягають дослідженню. 
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  медичної освіти, то вони можуть працювати на огляді місця події лише 
для виявлення слідової інформації, речових доказів, їх фіксації та 
вилучення, але не повинні торкатися ні тіла трупа, ні його одягу. Ці 
спеціалісти можуть робити змиви чи брати наприклад зразки ґрунту (якщо 
труп виявлено на відкритій місцевості) біля трупу чи потім під ним, коли 
труп вже заберуть для проведення судово-медичної експертизи. Але ні в 
якому разі не має права виконувати процесуальних дій, які покладені на 
судово-медичного експерта при огляді трупа. 

Відповідно до п. 2.5.1 наказу МОЗ щодо експертиз з ідентифікації 
особи (остеологічні, антропологічні) дослідженню підлягають 
розчленовані трупи, відчленовані частини тіла, скелетовані трупи, окремі 
кістки і кісткові уламки (включаючи й обвуглені), зольні залишки, попіл. 
Такі види експертиз проводять щодо невпізнаних трупів людей, у тому 
числі з будь-якими стадіями трупних змін. Тому на оглядах місця події 
такі об’єкти біологічного походження повинні вилучатися судово-
медичними експертами з дотриманням усіх необхідних правил та 
прийомів для проведення подальших видів експертиз щодо їх 
ідентифікації. 

Таким чином, огляд трупа у кримінально-процесуальній діяльності з 
розслідування кримінальних правопорушень являє собою слідчу дію, яка 
проводиться відповідно до статті 238 КПК України. Що ж до вилучення на 
місці огляду події фрагментів тіла, окремих частин тіла людини, окремих 
тканин чи органів, за необхідності проведення даної процесуальної дії, то 
слідчий самостійно приймає таке рішення. Важливим тут є обов’язкове 
залучення не просто спеціаліста, а саме судово-медичного експерта. Про 
проведену слідчу дію складається протокол, до якого додаються матеріали 
вимірювання, фотографування, звуко- і відеозапису, плани, схеми, 
відбитки та зліпки. 
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Пясковський В.В. 
ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНИХ 
ЕКСПЕРТИЗ В КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА ФАКТАМИ ВИБУХІВ 
Процесуальною формою використання спеціальних знань при 

розслідуванні кримінальних правопорушень є проведення судових 
експертиз. Значення судових експертиз для розслідування кримінальних 
правопорушень неможливо переоцінити. 

Значення експертних досліджень визначається не тільки тим, що з їх 
допомогою розкривається зміст злочинних дій, але й тим, що, 
досліджуючи «механізм» поведінки особи в певній обстановці вони 
дозволяють уявити роль суб’єкта, виявити характерні риси цієї діяльності, 
що складається з різних дій, їх послідовність і цілеспрямованість, а також 
забезпечуючи структурний підхід до дослідження обставин кримінального 
правопорушення, вони дозволяють виявити й використати максимальну 
кількість доказової інформації про певний елемент предмету доказування. 

Об’єктами судово-медичного дослідження в кримінальних 
провадженнях за фактами вибухів є не тільки трупи та їх частини, але й 
живі особи, а також речові докази [1; 2]. 

Судово-медична експертиза травми від вибуху принципово не 
відрізняється від судово-медичної експертизи інших травм, але має певні 
особливості, що полягають, насамперед, у характері питань, що 
вирішуються нею, і специфіці об’єктів дослідження [3]. При призначенні і 
проведенні судово-медичної експертизи, як правило, виникають певні 
труднощі, пов’язані з необхідністю точного встановлення механізму 
травми, що обумовлені недостатньою поінформованістю як слідчого, так і 
експерта про обставини вибуху і характер ушкоджень потерпілих, що 
утворюються при цьому. У більшості випадків при розслідуванні 
кримінальних проваджень за фактами вибухів, судовим медикам 
доводиться досліджувати сильно ушкоджені трупи, нерідко окремі органи 
або обривки тканини. Питання ідентифікації особи в даній ситуації 
здобувають важливе значення. 

Основні питання, що вирішуються судово-медичною експертизою 
трупа при розслідуванні розглянутої категорії кримінальних проваджень 
зводяться до такого. 

По-перше, перед експертом ставляться питання про причину смерті 
(чи настала вона від вибухових травм або інших причин), час її настання; 
вплив вибуху на живу людину або на труп, наявність на тілі трупа опіків 
(встановлюється їх ступінь) та інших ушкоджень, викликаних дією 
вибуху, їх характер (ушкодження від дії вибухової хвилі, осколків, високої 
температури). 

По-друге, з’ясовується механізм утворення тілесних ушкоджень (у 
тому числі при руйнуванні, деформації тіла або поділі його на частини); 
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  Кофанов А.В 
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ПОСТРІЛУ ПРИ 
СТРІЛЬБІ З ГАЗОВИХ ПІСТОЛЕТІВ І РЕВОЛЬВЕРІВ 
Останнім часом на судово-балістичну експертизу все частіше 

надходять нові об’єкти дослідження, так звані газові пістолети і 
револьвери, конструктивні особливості яких дозволяють вести стрільбу 
набоями, спорядженими шротовим снарядом [1]. У стволах такої зброї 
наявні розсікачі (перегородки) різної конструкції, в основному, призначені 
для того, щоб перешкодити проведенню пострілів бойовими припасами, 
якщо їх бойові і технічні дані подібні за конструктивними особливостями 
до газових набоїв [2]. В результаті з’явилась ствольна зброя комбінованої 
дії (вогнепально-газова), що має типову для вогнепальної зброї дію при 
пострілі з неї шротом. Постріли з такої зброї здатні заподіювати тяжкі 
проникаючі поранення, особливо з близьких відстаней, і являють загрозу 
для здоров’я і життя людини [3]. 

Оскільки газові пістолети, револьвери і набої до них довгий час були 
заборонені для вільного продажу, вони тривалий час залишалися 
недослідженими в судово-балістичній експертизі. Після масової появи 
цього виду зброї, набоїв до неї та дозволу на їх продаж і реєстрацією на 
території України, доволі часто (тільки у НДЕКЦ МВС України у м. Києві 
за 2008 рік проведено 39 досліджень газово-дробової зброї) на експертизу 
почали надходити об’єкти дослідження по злочинах, в яких 
використовувалися газові пістолети, револьвери та набої до них. Разом з 
іншими дослідженнями експерти повинні були дати відповідь на питання 
щодо можливості встановлення відстані пострілу при стрільбі з газового 
пістолета і револьвера набоями, спорядженими шротом. 

Сутність експертного дослідження з визначення відстані пострілу 
полягає у порівнянні ознак, що характеризують вхідне вогнепальне 
пошкодження на досліджуваному одязі, з ознаками, отриманими в 
результаті експериментальної стрільби. Експериментальна стрільба 
проводиться в спеціально обладнаному приміщенні з потужною витяжною 
вентиляцією. При цьому зброя і набої повинні бути аналогічні тим, що 
були застосовані на місці події, мішені розміром 75×75 см із відповідного 
матеріалу. 

При дослідженні одягу потерпілого, експерт повинен визначити, чи є 
на ділянках, прилеглих до даного пошкодження, ознаки, характерні для 
вогнепального пошкодження. При цьому потрібно звернути увагу на 
форму і розміри пошкоджень і розривів; форму і розміри пошкоджень від 
шроту (якщо вони наявні), кількість пошкоджень, розміри площі 
розсіювання; «мінус» тканини, її форму і розмір; потоншення і 
розшарування кінців ниток матеріалу в пошкодженні; «поясок» 
обтирання, його розмір; обпалення, оплавлення, спікання ниток матеріалу 
(сліди термічної дії розігрітих порохових газів); наявність шроту 

5. Огляд і вивчення речових доказів, якщо це необхідно, проводити на 
столі, вкритому калькою, пакувальним папером, поліетиленовою плівкою. 

6. Не варто допускати струшування, чищення, прання та інших дій, які 
можуть призвести до втрати нашарувань волокон [3, с. 38]. 

7. Одночасно з вилученням одягу повинні зрізатися нігті потерпілого, 
підозрюваного і направлятися окремою постановою на експертизу 
мікрочасток волокон до направлення їх на судово-медичну або судово-
біологічну експертизу. 

8. Ножі або інші знаряддя вбивства не повинні в процесі огляду та 
підготовки для направлення на експертизу стикатися з об’єктами 
волокнистої природи (одягом, ганчірками тощо); їх одночасно з 
упакованими предметами одягу спочатку направляють на експертизу 
мікрочасток волокон. 

9. Нашарування з транспортних засобів та інших об’єктів, складних з 
точки зору проведення огляду, краще вилучати за участю спеціалістів [4, 
с. 97]. 

Отже, дослідження волокон, волокнистих матеріалів і виробів з них, 
які виявлені, зафіксовані та вилучені за всіма правилами огляду місця 
події, має велике значення при розслідуванні злочинів про зґвалтування, 
дорожньо-транспортних пригодах, вбивствах, крадіжках. При цьому 
кінцевою метою експертизи є встановлення факту контактної взаємодії 
одягу злочинця і його жертви, знарядь вбивства або транспортних засобів 
з одягом потерпілого. 
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  діаметром не більше 1,5 мм заводського виготовлення або саморобного; 
фрагменти пластмасового контейнера для капсаіцину газового набою, 
фрагменти прокладки, заглушки, частинки капсаіцину; частинки 
незгорілого пороху, в т.ч. і димного; наявність кіптяви (розрізняти 
гомогенні і точечні її ділянки); мастило зі ствола зброї, частинки парафіну 
або воску зі складу герметика набоїв на ділянках, прилеглих до 
пошкодження; досліджувати ділянки матеріалу, прилеглі до 
вогнепального пошкодження, в УФ-променях для встановлення 
люмінесценції, характерної для мінеральних речовин (мастил), до яких 
відноситься мастило для зброї, парафін, віск; досліджувати ті самі ділянки 
в ІЧ-променях з метою визначення форми і розмірів ділянкит кіптяви; 
метал снаряду і капсульного складу (найчастіше свинець, мідь, сурма) [4]. 

При проведенні дослідження зазначені ознаки визначають методом 
візуального, мікроскопічного і хімічного дослідження. 

Послідовність проведення дослідження з метою визначення дистанції 
пострілу з газового пістолета (револьвера) така: визначити вхідне 
вогнепальне пошкодження, основні і додаткові сліди пострілу; провести 
дослідження методом ДКМ з метою отримання контактограм; при 
пострілі набоєм зі шротом хімічне дослідження проводити на наявність 
свинцю (сурми), якщо саморобно спорядженим набоєм з мідним снарядом 
– на мідь (сурму); порівняти досліджувані контактограми з 
контактограмами, одержаними у результаті експериментальних пострілів 
під час проведення науково-дослідної роботи, що зберігаються в архіві, 
наявними у довідниково-методичній літературі; заздалегідь оцінити 
відстань пострілу; обрати інтервал відстаней, у який входить і заздалегідь 
визначена відстань пострілу; провести експериментальну стрільбу (по три 
з кожної дистанції) і одержати контактограми з пошкоджень; оцінити і 
порівняти топографію металу на контактограмах з досліджуваних 
пошкоджень з контактограмами на експериментальних мішенях; зробити 
висновок щодо відстані (дистанції) пострілу в результаті якого утворилось 
вхідне вогнепальне пошкодження на досліджуваному одязі [5]. 

Описана вище послідовність проведення дослідження під час 
визначення відстані пострілу з газового пістолета (револьвера) залежить 
від досвіду експерта і є результатом суб’єктивної оцінки експертом 
топографії відкладення металу. Результат кількісної оцінки під час 
визначення відстані пострілу може бути отриманий при використанні 
атомно-абсорбційного аналізу, описаного в спеціальній літературі [6, 7, 8]. 

У даній роботі використані результати експериментальної стрільби з 
9-міліметрового газового пістолета «Rohm» 735 та з 9-міліметрового 
газового револьвера «ME 900 SAM», конструктивні особливості яких 
дозволяють вести стрільбу набоями, спорядженими шротом. У стволах 
зброї нарізів немає (гладкоствольні), але є перегородка завтовшки 1,7-2 
мм та висотою приблизно 2,5-3 мм у вигляді металевого приливу у 

Прокопенко Н.О., Подшивалова Т.О. 
ПРАВИЛА РОБОТИ З ВОЛОКНАМИ, 
ВОЛОКНИСТИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА 
ВИРОБАМИ З НИХ ПІД ЧАС ОМП 
Об’єкти волокнистої природи, зокрема одяг, безперервно взаємодіють 

з іншими об’єктами як волокнистої, так і іншої природи. Виявлення і 
дослідження окремих волокон дає інформацію про шляхи проникнення 
злочинця до місця події і шляхи приховування. 

За допомогою експертизи може бути встановлений факт контактної 
взаємодії двох комплектів одягу. Предметом експертизи є також факт 
контактної взаємодії знарядь злочину або деталей транспортних засобів з 
предметами одягу потерпілого. 

На місці події нерідко залишаються частини (деталі) одягу (шматочки 
тканини, ґудзики, нитки) або окремі предмети одягу, тому пошуку 
волокон передує уявне моделювання розслідуваної події і визначення 
найбільш ймовірних місць знаходження волокон. 

Виявлення волокнистих матеріалів проводиться за правилами пошуку 
мікрооб’єктів: використання збільшувальної оптики, яскраве освітлення, 
огляд в УФ-променях. 

Фіксація волокон передбачає: 
– опис у протоколі огляду із зазначенням об’єкта, на якому виявлено 

волокно, локалізації волокна стосовно визначених орієнтирів, характеру 
зв’язку з предметом-носієм, зовнішніх ознак волокна (колір, розмір, 
форма) [1, с. 201]; 

– фотографування ; 
– замальовку та складання схем і креслень. 
Вилучення проводиться безпосередньо з об’єкта-носія за допомогою 

пінцета, поролонової губки або спеціальних липких плівкових матеріалів, 
пилозбірника, електростатичним методом [2, с. 54]. 

Під час виявлення та вилучення волокон, волокнистих матеріалів і 
виробів з них необхідно дотримуватись таких правил: 

1. Одяг підозрюваного і потерпілого вилучається в повному 
комплекті. 

2. При вилученні, упакуванні та подальшому огляді не можна 
допускати контакту предметів одягу потерпілого і підозрюваного, а також 
одягу осіб, які проводять їх вилучення, упакування і огляд. 

3. Кожен предмет одягу потрібно упаковувати окремо, 
використовуючи щільний пакувальний папір із глянцевою поверхнею, 
кальку, поліетиленову плівку. 

4. Якщо за обставинами справи необхідно встановити первинну 
локалізацію сторонніх мікрочасток волокон, то кожен предмет одягу 
потрібно помістити між двома аркушами паперу, а потім обережно 
згорнути. 
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  верхній частині по центру ствола. 
При проведенні експериментальної стрільби стволи пістолета і 

револьвера були направлені перпендикулярно площині перешкоди. 
Дистанція стрільби – 0 (щільний і нещільний упор), 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 
50, 70, 90, 100, 110, 130, 150, 170, 190, 210 та 275 см. 

На дистанціях до 70 см включно як мішень використовували 
бавовняну подушку, яку покривали серветкою з бавовняної тканини, а на 
решту – аркуш 4-х шарової фанери розміром 75×75 см з прикріпленою до 
нього бавовняною серветкою. 

Розмір серветок на дистанції до 70 см включно – 50×50 см, на інших – 
75×75 см. По цих мішенях проводилося по три постріли на дистанції до 70 
см і по одному пострілу – на послідуючих дистанціях. 

У всіх серіях пострілів застосовували набої з однаковими 
маркувальними позначеннями для газового пістолета (Саl 35 GR ВХ) і для 
револьвера (GFL 35 green), тільки з латунними гільзами, однаковим 
шротовим снарядом (вага – 2,17 г, діаметр шроту – 1,5 мм) і зарядом 
пороху (вага – 0,27 г, бездимний порох чорного кольору, максимальний 
розмір окремої порошинки – 0,07 мм). 

На підставі проведених досліджень з метою встановлення відстані 
пострілу з вказаної зброї набоями зі шротовим снарядом, виділена низка 
ознак вогнепальних пошкоджень: розміри пошкодження, розриви, 
обпалення, кіптява, гомогенний метал та залишкові сліди металу (свинець 
і сурма), сукупність яких дозволяє з різним ступенем точності встановити 
відстань пострілу. Для виявлення вказаних ознак експериментальні мішені 
досліджували візуальним, мікроскопічним та дифузно-контактним 
методами, а вимірювання проводилися лінійкою з точністю до 1 мм. 

Аналіз одержаних експериментальних даних дозволив встановити 
загальні закономірності у прояві слідів механічного пошкодження при 
стрільбі з газового пістолета і револьвера набоями, спорядженими 
шротом. 

Для газового пістолета. Механічна дія на мішень компактного снаряду 
шроту на близьких дистанціях «Упор» – 5 см супроводжується 
утворенням пошкоджень з «мінусом» тканини і її розривами. Розміри 
розривів значно більше при стрільбі на відстані 3 см, ніж при стрільбі на 
дистанціях «упор» і 5 см. 

Для газового револьвера. Механічна дія на мішень компактного снаряду 
шроту на близьких дистанціях «Упор» – 10 см супроводжується утворенням 
пошкоджень з «мінусом» тканини і її розривами. Розміри розривів значно 
більше при стрільбі на відстані «упор нещільний» і 3 см, ніж при стрільбі на 
дистанціях «упор щільний», 5 см і 10 см (див. таблицю 1). «Штанц-марка» 
при пострілах в «Упор» не утворювалась. 

 
 

маркування ефективне при виробництві підшипників, годинникових 
механізмів, мікросхем, форсунок двигунів та інших деталей автомобілів 
тощо. Лазерний метод маркування дозволяє наносити і швидкоплинну 
інформацію, наприклад, при маркуванні пластикових карт (номер картки, 
дані чіпу, інформація про замовника). Висока швидкість обробки та 
нанесення даних при лазерному маркуванні дозволяють дуже ефективно 
вирішувати такі завдання при виробництві телефонних та інших 
пластикових карт, інформаційних табличок для збірних виробів і 
механізмів (автомобілі, двигунів), тепловиділяючих елементів, продукції 
харчової промисловості. 

Маркування штрих-кодами, що наносяться безпосередньо на виріб, 
дозволяє автоматизувати процес обліку і контролю, а також забезпечує 
високий ступінь захисту виробів від підробки. Традиційними методами 
нанесення штрих-кодів на промислові вироби практично неможливо, і в 
цьому випадку лазерне маркування має безперечну перевагу. Розроблені в 
даний час технології дозволяють обробляти різні типи одновимірних, а 
також двовимірних штрих-кодів. Маркування замість традиційних методів 
нанесення інформації також може успішно реалізовуватися лазерними 
методами. Розглянуті вище методи унікальні, проте лазерний промінь 
може ефективно застосовуватися й у традиційних випадках (замість 
ударного і електрохімічного способів) при маркуванні інструменту, 
деталей машин і механізмів, панелей приладів, вузлів верстатів, зброї 
тощо [3, с. 43]. 

Отже, лазерне маркування – це перспективний і динамічно 
технологічний процес, який розвивається. Прогрес в електроніці і 
програмних продуктах істотно підвищує його конкурентоспроможність у 
порівнянні з традиційними методами внаслідок додаткових графічних і 
технологічних можливостей. Поява нових типів потужних лазерів 
дозволяє створювати компактні установки, зручні для користувача. 
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  Таблиця 1 
Максимальні розміри розривів в пошкодженнях 

 

 Упор 
щільний 

Упор 
нещільний 3 см 5 см 10 см 

Газовий 
пістолет 

9×9 мм 17×17 мм 35×17 мм 19×11 мм - 

Газовий 
револьвер 

27×23 мм 52×27 мм 39×11 мм 19×23 мм 9×11 мм 

 
Наступна загальна закономірність виявилася у розльоті шроту. 
Для газового пістолета. Розліт шроту починається з відстані 10 см. 

Аналіз розсіювання шроту на експериментальних мішенях показує, що 
площа розсіювання постійно збільшується із збільшенням дистанції 
пострілу, причому на дистанції від 10 до 70 см вона збільшується плавно, 
а з 90 см – стрибком із збільшенням площі розсіювання у 2 рази (d= від 34 
см до 68 см) і потім знову плавне збільшення до дистанції у 210 см. Площа 
розсіювання неоднакова і за формою: на дистанції від 10 до 90 см вона у 
вигляді кола, від 100 до 210 см – у вигляді еліпсу та від 210 і 275 см – у 
вигляді квадрату. 

Для газового револьвера. На відміну від пістолета розліт шроту 
починається з відстані 15 см. Аналіз розсіювання шроту на 
експериментальних мішенях показує, що площа розсіювання постійно 
зростає із збільшенням дистанції пострілу, причому на дистанції від 15 см 
до 30 см вона збільшується плавно, від 40 см – стрибком із збільшенням 
площі розсіювання у 2 рази (з 27×17 мм до 57×67 мм), потім знову плавне 
збільшення до дистанції у 170 см та ще стрибок у сторону збільшення на 
дистанції 190 і 275 см. Площа розсіювання неоднакова за формою: на 
дистанції від 15 до 50 см, від 80 до 180 см і 250 см вона у вигляді еліпсу, 
від 70 см – у вигляді кола і від 190 і 210 см – у вигляді квадрату (див. 
таблицю 2). 

При стрільбі з газового пістолета характерною є наявність великої 
кількості порошинок і, як наслідок цього, слідів термічної дії (обпалення 
ниток тканини) на дистанціях до 5 см включно, а для газового револьвера 
– до 10 см включно. 

Порошинки стабільно виявляються при стрільбі з газового пістолета 
на дистанції від 3 до 140 см включно, із зменшенням незгорілих 
порошинок на відстані 160-180 см, а одиничні – до 220 см, до того ж 
порох у великих кількостях ближче до умовного центру пошкодження 
виявляється на відстанях 3-180 см. 

Порошинки при стрільбі з газового револьвера стабільно виявляються 
на відстані від 15 до 180 см включно, із зменшенням кількості незгорілих 
порошинок на дистанціях 100-160 см, а одиничні – до 220 см, причому 
порошинки у великих кількостях ближче до умовного центру 

Прокопенко Н.О., Митюгаєва К.В. 
ЛАЗЕРНЕ МАРКУВАННЯ – ЗАХИСТ 
ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІД ПІДРОБКИ 
Маркування деталей, готових виробів і вузлів є одним з найбільш 

важливих процесів у сучасному промисловому виробництві. При її 
відсутності важко, а в деяких випадках стає неможливим контроль за 
якістю та обсягами продукції, що випускається. Крім того, маркування 
необхідне виробнику продукції з метою просування своєї торгової марки, 
а споживача – як гарантія певної якості та коротка характеристика 
властивостей і параметрів продукції. 

Таким чином, сучасне виробництво, реалізація та облік продукції 
вимагають високотехнологічних методів маркування – гнучких, 
швидкісних, комп’ютеризованих і таких, що не впливають на 
працездатність і споживчі властивості маркованих деталей, вузлів і 
виробів. З існуючих на сьогоднішній день способів (ударно-механічного, 
електрохімічного, фарбування фарбами, наклеювання етикеток) лазерне 
маркування – найбільш сучасний і технологічний метод, що має 
винятково високу гнучкість, оскільки лазерним променем можна 
управляти в часі і в просторі, а також точно дозувати і регулювати енергію 
випромінювання. Використання лазерів з різною довжиною хвилі – 10,6 
мкм, 1,06 мкм, 0,51 мкм та ін. – визначає широке коло маркувальних 
матеріалів. Таким чином, цей спосіб дозволяє безпосередньо маркувати 
метали, пластик, напівпровідники, пофарбовані матеріали, різного роду 
гуму, шкіру, тверді та спеціальні сплави, деревину та ін., з високою 
точністю, швидкістю та якістю [1, с. 48]. Сутність процесу лазерного 
маркування полягає в модифікації маркування поверхні матеріалу під 
впливом лазерного випромінювання. Зміна його оптичних, хімічних або 
геометричних властивостей внаслідок локального розігріву, плавлення і 
часткового випаровування обумовлює високий ступінь роздільної 
здатності лазерного маркування при мінімальному термомеханічному 
впливі на маркувальному виробі. 

Метод лазерного маркування має низку переваг, що сприяють його 
широкого застосування в промисловості: 

– широким спектром маркування матеріалів; 
– відсутністю механічного впливу на вироби при мінімальному 

термічній обробці; 
– високою контрастністю і стійкістю нанесених зображень; 
– високою швидкістю і продуктивністю нанесення інформації; 
– можливістю маркування у важкодоступних місцях [2, с. 14]. 
Нанесення інформації безпосередньо на виріб, а також висока 

роздільна здатність лазерного маркування (до можливості нанесення 
спеціальних знаків на рівні дефектів поверхні матеріалу) дозволяє 
забезпечити високу ступінь захисту виробів від підробки. Лазерне 
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  пошкодження виявляються на дистанціях 15-180 см. 
Кіптява при стрільбі з газового пістолета виявляється до відстані 50 

см; різко окреслена межа ділянки окопчення до 30 см, а з 40 см – зовнішня 
межа ділянки окопчення стає розмитою і площа ділянуи зменшується. 

 
Таблиця 2 

Максимальні розміри площі 
розсіювання шроту на різних відстанях 

 
 Дистанція, 
           см 
Розміри, 
у мм 

10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 250 

Газовий 
пістолет 

12 15 
18-
20 

20 22 25 30 60 
70-
90 

70-
110 

90-
110 

100-
120 

130-
150 

140-
150 

150-
150 

200-
200 

Газовий 
револьвер 

 
30-
15 

30-
25 

30-
25 

60-
70 

70-
80 

80 
110-
120 

110-
120 

110-
120 

170-
200 

200-
220 

200-
220 

250-
250 

250-
250 

290-
300 

 
Примітка. Площа розсіювання: у вигляді кола – вказаний його діаметр, у вигляді еліпсу 

– вказані розміри його осей та у вигляді квадрату – вказана його сторона. 
 
При стрільбі з газового револьвера кіптява виявляється до відстані 60 

см, а на всій решті дистанцій ознаки такі ж, як і для пістолета. 
Наявність гомогенного металу (свинцю) і розміри його відкладення 

розцінюються як найбільш інформативна ознака. Ця ознака, параметри 
якої змінюються залежно від дистанції, виявляється при стрільбі з 
газового пістолета до 120 см. Межі дистанцій, на яких він проявляється 
суцільною ділянкою, визначені від «упору» до 60 см, а на решті дистанцій 
починається зменшення площі, інтенсивності відкладення гомогенного 
металу, і проявляється він ділянками, які зменшуються при збільшенні 
відстані пострілу, аж до максимальної (120 см). 

Межі відстаней, на яких виявляється суцільною ділянкою гомогенний 
метал при стрільбі з газових револьверів, визначені від «упору» до 80 см, а 
на решті відстаней починається зменшення площі, інтенсивності 
відкладення, і виявляється він окремими ділянками, які зменшуються при 
збільшенні відстані пострілу, аж до максимальної (120 см). 

Залишкові включення металу (свинцю) навколо вогнепального 
пошкодження за наявності гомогенного металу і без нього, залежно від 
відстані, також є важливою інформативною ознакою. При стрільбі з 
газового пістолета межі відстаней, на яких надійно виявляються сліди 
металу у вигляді точок, визначені від 10 до 220 см і на дистанціях до 250 
см включно спостерігаються одиничні точечні сліди. 

Межі відстаней, на яких надійно виявляються точечні сліди металу 
при стрільбі з газових револьверів, визначені від 10 см до 200 см і на 

світу, «які увійшли в сферу пізнавальної діяльності людини ... і виявились 
зафіксованими за допомогою спостереження або експерименту» [7, 
с. 111]. 

Таким чином, відображення – є процес, а також певний результат 
діяння однієї матеріальної системи (відображуваної) на іншу 
(відображуючу), він являє собою відтворення особливостей однієї системи 
в іншій. Якщо умови відображення (характер взаємодії, властивості 
взаємодіючих об’єктів тощо) виявляться сприятливими, то відображення 
буде адекватним відображуваному об’єкту, що у криміналістичному 
відношенні є вельми істотним для відтворення комплексу 
ідентифікаційних ознак. 

Аналогічне співвідношення є характерним і для похідних речових 
доказів, якими, в основному, і оперують слідчі органи в різних 
процесуальних формах. Тут відбувається такий самий процес відображення: 
ознаки відображуваного об’єкта (первинного речового доказу) передаються 
у відображуючому об’єкті – моделі, яка виступає, як похідний речовий 
доказ, формою відображення об’єкта і засобом пізнання, на основі 
використання ізоморфізму (подібності), що існує між предметами. 

Таким чином, будь-які відображення людини в навколишньому 
середовищі, виявлені або змодельовані, можуть використовуватись у 
судовому пізнанні як надійні джерела доказової інформації. 
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  відстанях до 250 см включно спостерігаються одиничні сліди у вигляді 
точок. 

Відкладення сурми при стрільбі з газового пістолета надійно 
визначаються на відстанях від «упору» до 40 см, характеризуються 
збільшенням площі при майже однаковій інтенсивності відкладення від 
«упору» до 20 см і зменшенням інтенсивності при майже однаковій площі 
при подальшому збільшенні відстані стрільби. Одиничні сліди 
відкладення сурми спостерігаються на відстанях до 140 см включно. 

При стрільбі з газового револьвера відкладення сурми виразно 
визначаються на відстанях від «упору» до 20 см, характеризуються 
збільшенням площі при майже однаковій інтенсивності відкладення від 
«упору» до 10 см включно і різким зменшенням площі та інтенсивності 
при подальшому збільшенні відстані. На відстані 50 см відкладення сурми 
відсутні, а на 60 см і 100 см – незначні сліди. 

Граничні відстані стійкого прояву ознак близького пострілу без 
слідового відображення наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Граничні відстані виявлення ознак пострілу з газового 
пістолета «Rohm» 735 набоями Cal 35 GR BX і з газового 

револьвера «ME 900 SAM» набоями GFL 35 green 
 

Відстань, см № 
з/п 

Ознаки 
Газовий пістолет Газовий револьвер 

1. Розриви Упор – 5 Упор – 5 
2. Обпалення Упор – 5 Упор – 10 
3. Кіптява Упор – 50 Упор – 70 
4. Порошинки 3-210 15-170 
5. Гомогенний метал (свинець) Упор – 110 упор – 110 
6. Крапкові сліди 10-275 10-275 
7. Сурма (гомогенний метал) Упор – 40 Упор – 20 

 
Робота з таблицею проста. Наприклад, для газового пістолета, під час 

дослідження вогнепальних пошкоджень на одязі, згідно з обставинами 
конкретної кримінальної справи, методами, способами і засобами, 
наведеними в даній роботі, встановлено наявність кіптяви і відсутність 
гомогенного металу. 

Визначаємо за таблицею 3 граничну відстань виявлення спочатку 
кіптяви (гранична дальність дорівнює 50 см), потім гомогенного металу 
(гранична дальність дорівнює 120 см), а це означає, що відстань, яку 
необхідно визначити, знаходиться в інтервалі 50-120 см (в даному 
інтервалі і необхідно буде провести експериментальну стрільбу для 
виявлення інших ознак), що в свою чергу виключає необхідність 
проведення дорогої експериментальної стрільби з відстаней до 50 см і 
понад 120 см за умови трьох пострілів з кожної з відстаней. 

Сподіваємось, що результати експериментальних відстрілів та 

Г.І. Грамович, Г.Л. Грабовський, Н.М. Дяченко, Ю.Ф. Жаріков, 
А.В. Іщенко, Є.П. Іщенко, В.Я. Колдін, В.А. Колесник, В.П. Колмаков, 
І.Ф. Крилов, В.К. Лисиченко, Л.К. Литвиненко, В.І. Шиканов, І.М. Якімов, 
С.М. Потапов, В.М. Прищепа, Г.В. Прохоров-Лукін, М.Я. Сєгай, 
Б.І. Шевченко. 

Проте опубліковані праці науковців не вичерпують сучасних потреб 
науки та запитів практичної діяльності правоохоронних органів загалом, 
та експертних підрозділів зокрема, оскільки відбулися значні зміни у 
розвитку науки криміналістики. Так з’явились нові напрями розвитку 
криміналістичної техніки, які своєю появою значно розширюють її 
можливості у дослідженні та використанні слідів-відображень і вимагають 
серйозних теоретичних висновків щодо їх застосування. 

Д.О. Турчин писав: «Використання слідів з метою розкриття злочину 
згодом стало найбільш надійним методом боротьби зі злочинністю з боку 
державних органів, тому законодавці різних країн закріплюють у 
правових нормах поняття «слід» як обов’язкову умову під час доказування 
деяких видів злочинів» [1, с. 185]. 

На основі аналізу літературних криміналістичних джерел неможливо 
точно визначити, які види слідів-відображення найчастіше 
використовувались у слідчій і судовій практиці. Відомо лише те, що 
здебільшого це були сліди крові у справах про вбивство, а також сліди ніг, 
знайдені на місці події, які можна було виявити шляхом візуального 
спостереження та огляду. Поряд з цим у літературі описані випадки 
використання слідів пальців рук, губ, вух та інших слідів. 

Доказування у будь-якому юридичному процесі відбувається на основі 
використання інформації про факти минулого. 

Це положення є незаперечним і поділяється всіма дослідниками. Але 
юридично значуще доказування може бути лише процесуальним. 
Криміналісти користуються не доказами, а відомостями про факти, які за 
певних умов можуть стати доказами, коли вони міститимуться у 
передбачених законом джерелах. Більше того, фактичні дані, одержані з 
порушенням передбаченої законом форми, не можуть мати значення 
доказів [2, с. 138-140; 3, с. 98; 4, с. 182]. 

«Факт може стати доказом, – пише М.П. Шаламов, – коли під час його 
виявлення, закріплення, оцінки дотримуються правил закріплених 
кримінально-процесуальним законодавством» [5, с. 182]. 

Автори книги «Криміналістика і доказування» відстоюють об’єктивне 
існування факту і визначають його з посиланням на філософські джерела 
як дискретний фрагмент дійсності, встановлений людиною [6, с. 178]. Це 
правильно. Справа саме у тому і полягає, що для того, щоб об’єктивний 
факт став науковим фактом, він повинен стати «образом», тобто він 
повинен бути встановленим, пізнаним людиною. 

Факти – не просто фрагменти дійсності, а такі сторони об’єктивного 
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  алгоритм проведення дослідження будуть корисними експертам-балістам 
під час визначення відстані пострілу при стрільбі з газових пістолетів і 
револьверів набоями, спорядженими шротом. 
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ДОСЛІДЖЕНЬ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ (СХОЖИХ 
З НЕЮ ПРИСТРОЇВ), НАБОЇВ ТА БОЙОВИХ ПРИПАСІВ 
В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗБРОЮ» 
Останнім часом у суспільно-політичному житті значної ваги набув так 

званий людський фактор. Зокрема з прийняттям деяких нормативних 
актів, розширилися рамки законного самозахисту громадян України 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
СЛІДІВ-ВІДОБРАЖЕНЬ ЛЮДИНИ В 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
Встановлення об’єктивної істини передбачає використання 

достовірних доказів, що отримані із передбачених законом джерел. 
Ефективне та вчасне попередження і розслідування злочинів вимагає 
постійного вдосконалення діяльності правоохоронних органів. В 
ідентифікаційному дослідженні встановлюється ким (або чим) залишено 
сліди. Тобто вирішується питання про тотожність. Цей процес 
ідентифікації полягає у вивченні ознак, що відобразилися у сліді, та 
зіставленні їх із відповідними ознаками об’єкта, яким можливо він 
залишений. Таке дослідження здійснюється за допомогою великого 
комплексу різноманітних методик, які розроблялися впродовж тривалої 
історії розвитку криміналістики. 

У системі доказів особливе місце займають різноманітні речові 
докази. Удосконалюючи існуючі та розробляючи нові методи, способи і 
засоби виявлення, вилучення та дослідження слідів, вчені-криміналісти 
зробили величезний внесок не тільки у розвиток науки криміналістики 
взагалі, а й у вирішенні пов’язаних зі слідами практичних питань, що 
виникають у процесі розслідування злочинів. 

Такого напряму питання вирішували, зокрема Р.С. Бєлкін, В.Є. Бергер, 
Т.В. Варфоломеєва, А.І. Вінберг, М.В. Салтевський, В.Г. Гончаренко, 
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  окремих професій від суспільно-небезпечних посягань на їх життя та 
власне майно. З урахуванням гуманізації окремих правомірних дій 
підрозділів органів внутрішніх справ під час несення служби та 
позаслужбовий час, з’явилися нові види зброї з характеристиками, які не 
вписуються в поняття норм ККУ, а іноді навіть протирічять їм. 

Мова йде про зброю послабленої дії і боєприпасів до неї, іноді яку ще 
називають зброєю «несмертельної дії» або зброєю самозахисту, 
застосування якої на певний проміжок часу позбавляє особу застосовувати 
або продовжувати протиправні дії і в той же час не загрожує настанню 
незворотних змін в стані його здоров’я. 

Тимчасова нейтралізація особи досягається, головним чином, за 
рахунок використання спеціального набою заводської (фабричної) зборки, 
які відповідають технічним умовам виробника. Дані набої, які зібрані на 
підприємстві у відповідності зі всіма вимогами технічних умов, мають 
таку мінімальну уражаючу здатність (питому кінетичну енергію), яка не 
забезпечує достатнє ураження цілі. Внаслідок чого, дана зброя отримала 
назву «несмертельної дії» та не може бути віднесена до категорії 
вогнепальної. 

Протягом останнього часу, у зв’язку з введенням в обіг такого виду 
зброї шляхом надання дозволів на право володіння певним категоріям 
громадян, в діяльності правоохоронних органів виникли труднощі, 
пов’язані зі здійсненням контролю над обігом даної зброї та боєприпасів 
до неї. Труднощі пов’язані з тим, що окремі вироби, котрі офіційно 
заявлені виробником як пристрої для відстрілу набоїв несмертельної дії ті, 
що не є вогнепальною, за принципом дії підпадають під визначення даної 
категорії, оскільки в них наявні всі критерії вогнепальної зброї. 

Наявно випливає очевидна невідповідність між цільовим 
призначенням виробу вказаним виробником і його фактичними 
характеристиками та показниками. У зв’язку з цим виник так званий 
«подвійний стандарт» існування даної зброї в державі. З однієї сторони 
дана зброя нормами ККУ, Постановою №3 Пленуму Верховного суду 
України від 26 квітня 2002 року та наказами дозвільної системи визнана як 
не вогнепальна, з іншої сторони результати досліджень фахівців в галузі 
зброєзнавства експертної служби МВС України свідчать про те, що дана 
зброя може бути віднесена до категорії вогнепальної. Результати 
досліджень фахівців експертної служби знайшли вже своє відображення у 
інформаційних листах ДНДЕКЦ МВС України, в яких рекомендовано 
відносити зразки зброї «несмертельної дії» до категорії вогнепальної 
зброї. Звідси випливають прецеденти в практичній діяльності експертних і 
слідчих органів і підрозділів дозвільної системи. Додатковим фактором 
існування вказаних розбіжностей є також відсутність єдиної методики 
дослідження зброї «несмертельної дії». 

На сьогоднішній день на території України набули широкого 

знаходиться наданий для порівняння об’єкт (у експертних установах є 
автомобілі, оснащені технікою для проведення виїзних досліджень і 
експертного відбору матеріалів) [2, с. 160]. 

У разі точного встановлення в процесі огляду конкретної деталі 
предмета, від якої могли відділитися частки, можна відділити за 
допомогою спеціаліста цю деталь, частину, упакувати її і підготувати до 
транспортування [3, с. 472]. 

До матеріальних об’єктів, що готуються для експертних досліджень, 
входять контрольні зразки. Контрольні зразки являють собою речовини і 
матеріали, що не зазнали змін через обставини події, що розслідується [4, 
с. 109]. За допомогою контрольних зразків експерти під час порівняльного 
дослідження враховують можливість проникнення в речовину 
мікрочасток домішок і забруднень від матеріалу об’єкта-носія. Не менш 
важливо в процесі експертизи перевірити за допомогою контрольних 
зразків, чи немає на об’єкті-носії сторонніх часток, однакових із 
знайденими на місці події, але не пов’язаних своїм походженням із 
злочином. 

Крім матеріальних об’єктів, підлягають направленню на експертизу 
документальні дані, зібрані під час підготовки до призначення експертизи. 

Особливе значення мають документальні відомості, що містять 
фактичну інформацію про різні зв’язки мікрооб’єктів, предметів-носіїв з 
обставинами події, що розслідується. Такі фактичні дані можуть 
використовуватися під час проведення експертизи як початкові положення 
[5, с. 68]. 

Призначення експертизи для дослідження мікрочасток (мікрослідів) із 
застосуванням спеціальних знань має складну структуру і реалізується в 
алгоритмі слідчої роботи шляхом проведення різних операцій. 

У зв’язку з тим, що речові докази мають різний ідентифікаційний 
період, необхідно правильно визначити послідовність проведення 
експертиз відносно того ж самого макрооб’єкта, що є носієм як макро-, так 
і мікрослідів. Доцільно насамперед проводити дослідження мікрооб’єктів-
нашарувань і особливостей мікрорельєфу. 

Проведення досліджень мікрооб’єктів пов’язано з великою втратою 
часу, використанням складного і коштовного устаткування, тому під час 
призначення експертизи треба формулювати питання конкретно, чітко і 
ясно, не допускати двоякого тлумачення, прагнути уникати питань, що не 
стосуються справи. Необхідно враховувати і той факт, що на деякі 
питання простіше відповісти, проводячи відповідні слідчі дії: допит, 
слідчий експеримент тощо, а не експертним шляхом [6, с. 24]. 

Використання мікрослідів у розслідуванні злочинів дає великий 
криміналістичний ефект тільки у разі грамотної роботи і тісної взаємодії 
усіх учасників процесу, кожний з яких повинен займатися своєю роботою. 
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  розповсюдження та перебувають у вільному продажу пістолети 
виробництва Туреччини «Zoraki», «Atmaka», «Kral», «Blow», які згідно з 
маркувальними позначеннями класифікуються підприємствами як 
сигнальні (стартові) під шумові набої до газової зброї. 

Такі пістолети потрапляють через кордон без проведення сертифікації 
відповідними органами, отже довідкова інформація про цю зброю 
практично відсутня. 

Спрощена конструкція пістолетів, доступна ціна та можливість їх 
вільного придбання громадянами у різних торгівельних закладах 
починаючи від так званих «лотків» на ринках до спеціалізованих 
магазинів, зумовлюють попит на дані пістолети серед різних верств 
населення. Внаслідок цього останнім часом постійно зростає кількість 
тяжких злочинів, вчинених із застосуванням таких пістолетів. 

Велика кількість стартових пістолетів та револьверів виготовляються 
на основі газових (або пристроїв несмертельної дії) шляхом заглушки 
ствола та виконанням отвору для виходу порохових газів. Переробка 
таких пістолетів найчастіше полягає у простому викручуванні заглушки з 
дульної частини каналу ствола звичайним побутовим інструментом без 
внесення незворотних змін, після чого зразок набуває ознак вогнепальної 
зброї під саморобний унітарний набій у вигляді комбінації шумового 9-мм 
набою з свинцевою кулею відповідного калібру або шротини. 

Таким чином, з даних пістолетів є можливість проведення пострілів 
набоями калібру 9 мм Р.А., споряджених гумовими чи аналогічними за 
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (Терен-
3Ф, ПНД-9П, Терен-3П, Форт-Р, АЕ-9 тощо) або саморобними набоями 
шляхом встановлення шротини у холості (шумові) набої. При цьому 
швидкість польоту снарядів при стрільбі саморобними набоями складає 
більше 300 м/с, що відповідає тактико-технічним характеристикам 
багатьох сучасних зразків бойової зброї. 

Так, лише за період з 01.01.2000 року по 30.10.2013 року на території 
України вилучено з незаконного обігу 542 одиниці перероблених 
стартових пістолетів та револьверів. Також, із їх застосуванням вчинено 
508 кримінальних правопорушень, серед яких убивства, тілесні 
ушкодження, розбійні напади, пограбування тощо. 

Як засвідчує практика, відсутність досконалого регулювання обігу 
зброї в Україні, насамперед на законодавчому рівні, і призвела до 
стихійного самовизначення чергової категорії зброї на споживчому ринку. 
Зазвичай, ініціатором процесу виступає виробник та мережа збуту, які 
вирішують лише свої суто економічні інтереси за рахунок 
неврегульованості вказаних відношень в «збройовому» сегменті ринку 
країни. Моніторинг збройового сегменту ринку України та сусідніх країн, 
як можливих споживачів газових пістолетів та револьверів виробництва 
Туреччини, показав перенасиченість ринку та відсутність колишнього 

Прокопенко Н.О., Голик В.А. 
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
МІКРОТРАСОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Вчинення злочину є процесом взаємодії злочинця з навколишнім 

середовищем, у процесі якого утворюються сліди на предметах 
матеріального світу і в пам’яті людей. 

Прагнучи ускладнити розшук і уникнути кримінальної 
відповідальності, злочинець обирає такі умови і способи вчинення 
злочинів, за яких він не залишає помітних слідів або намагається їх 
знищити. У той же час добре відомо, що під час контактної взаємодії 
учасників події між собою, зі знаряддями злочину, а також із 
матеріальними об’єктами на місці події неминуче відбувається взаємний 
перехід мікрочасток, виникають мікротраси, які помітити або знищити, як 
правило, неможливо. Спроби ж запобігти появі або знищити 
мікроскопічний слід призводять до утворення нових, деколи не менше 
цінних для розкриття злочинів. 

Дослідження мікрооб’єктів нерідко дозволяє розв’язати завдання 
експертизи, встановити важливі для розслідування справи обставини. 
Водночас ще зустрічаються недосконалість методів мікротрасологічних 
досліджень і помилки у практиці використання мікрослідів. 

Результативність експертного дослідження багато в чому залежить від 
правильного оформлення і підготовки матеріалів для майбутньої 
експертизи. Тому підготовка є необхідною складовою алгоритму тактики 
експертизи. Підготовка до експертизи включає підготовку матеріальних 
об’єктів і збір різних даних, пов’язаних з цими об’єктами. 

Об’єкти, що направляються на експертизу, можна поділити на 
декілька груп: 

– об’єкти, значення яких визначається наявністю мікрочасток; 
– зразки для порівняльного дослідження – матеріальні джерела 

мікрослідів і мікрочасток: предмети, частини предметів, зразки матеріалів; 
– контрольні зразки; 
– документальні дані [1, с. 143-152]. 
Для направлення на експертизу відбираються предмети, речі (їх 

частини), від яких, за припущенням слідчого, могли відділитися 
макрочастки (одяг, взуття, сейф, транспортні засоби й інші вироби). 
Вилучення цих об’єктів проводиться в процесі слідчого огляду, обшуку, 
освідування з дотриманням усіх процесуальних вимог, що належать до 
цих дій. 

На експертне дослідження вилучені предмети завжди бажано надавати 
повністю, у тому вигляді, у якому їх було вилучено. Якщо предмети 
великогабаритні (автомашина, сейф), то їх доцільно вилучити з 
користування, помістити в ізольоване приміщення (гараж, комору) і 
опечатати його за участю понятих. Експертам повідомляють, де 
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  попиту на газову зброю самозахисту, пов’язаний із значними витратами 
власників на реєстрацію та перереєстрацію вказаної зброї при сумнівних 
фактичних експлуатаційних характеристиках (щодо самозахисту), у 
порівнянні з пістолетами та револьверами призначеними для відстрілу 
набоїв, споряджених метальними снарядами «несмертельної дії». 

Насамперед, ці основні фактори і стали причинами пропозицій щодо 
реалізації накопиченої маси турецької газової зброї під виглядом 
переробленої сигнальної (шумової), яка згідно з законодавством України 
начебто не потребує реєстрації та постановки на облік, і має вільну 
реалізацію в торговельній мережі. Таким чином, на споживчий ринок 
України були викинуті десятки моделей колишніх газових пістолетів та 
револьверів з різними конструкційними варіантами заводської чи 
кустарної переробки, яка зводиться до заглушення стволу зброї та 
виконання в ньому газовивідного отвору. Перші великі партії таких 
перероблених пістолетів та револьверів під шумові набої калібру 9 мм (та 
незначної кількості – 8 мм) навіть реалізовувалися з інструкціями 
(паспортами) на газову зброю. 

Невизначеність щодо категорії нового виду зброї лягла на плечі 
експертних підрозділів, які почали плодити висновки спеціалістів, що 
зводяться до звичайних завдань судової балістики: відношення до 
вогнепальної зброї, газової, сигнальної та ін. Але ж, простий аналіз 
конструкції такої зброї та її цільового призначення, в першу чергу, 
потребує вирішення питань безпеки використання даної зброї в площині 
сертифікації та надання правової оцінки доцільності її існування на 
споживчому ринку України. 

Аналіз фактів крадіжок/втрати газової зброї свідчить про реальний 
превентивний характер, який несе контрольований МВС обіг даного типу 
зброї в частині стримування її викрадення та переробки. Залповий же 
викид на споживчий ринок переробленої шумової (колишньої газової) 
зброї, яка не підлягає реєстрації, взагалі не залишає шансів щодо аналізу 
ситуації в частині обігу зброї та масштабів її можливої «кримінальної» 
переробки. 

Так, дослідження такої зброї експертами-балістами показали, що при 
пострілі шумовим набоєм біля газовідвідного отвору утворюється 
небезпечний вогняний стовп завдовжки понад 1 м, а відсутність 
конкретних вимог до конструкції та відсутність будь-якого контролю за 
способами та якістю кріплення заглушки у стволі зброї може призвести до 
пострілу, при якому як снаряд буде сама заглушка [1]. 

Як вище зазначалося, визначальним компонентом зброї 
«несмертельної дії» є спеціальний набій заводської (фабричної) зборки. 
Даний набій складається з капсульованої металевої гільзи, метального 
заряду (піротехнічної суміші або бездимного мисливського пороху) та 
снаряду сферичної форми (кулі), виготовленого з еластичного матеріалу 

«Криміналістика», розділі, в якому розглядались найрізноманітніші сліди. 
Розвиток науки криміналістики призвів до відокремлення у трасології 

видів слідів і відповідно розділів. Так, сліди, що виникають при 
застосуванні вогнепальної зброї, стали вивчатись у судовій балістиці, 
сліди зіткнення транспортних засобів вивчаються транспортною 
трасологією. 

На нашу думку, криміналістична вибухотехніка також має комплекс 
слідів, які ґрунтуються на основі спеціальних знань криміналістичної 
трасології. Сюди, наприклад, варто віднести сліди, які утворюються під 
час вибуху вибухового пристрою або боєприпасу. 

Досліджуючи залишки або частини вибухового пристрою ми 
порівнюємо їх із основними деталями тих чи інших вузлів електронних 
приладів (електронна плата мобільного телефона), предметів побутового 
використання (годинники, елементи живлення, прищіпки і т.п. ), частини 
боєприпасів (осколки від корпусу гранати, підривача чи детонатора). При 
цьому не можливо обійтись від тих знань і методів, які були розроблені в 
результаті становлення та розвитку криміналістичної трасології. Сюди 
наприклад варто віднести такий вид дослідження як ідентифікацію цілого 
за частинами, при якому враховується перш за все загальна лінія 
відокремлення, ознаки переходу поверхневого рельєфу, в тому числі і 
мікрорельєфу, з однієї частини на іншу. 

Використовуючи методи та спеціальні знання криміналістичної 
трасології при проведенні вибухотехнічних досліджень можливо 
встановити таке: чи стався у даному випадку вибух вибухового пристрою, 
який вибуховий пристрій в даному випадку (міна, граната, снаряд, 
саморобний вибуховий пристрій ) застосовано; який спосіб і матеріали 
виготовлення даного пристрою; чи не є надані на дослідження осколки 
частинами корпусу вибухового пристрою і т.п. 

Тому підводячи підсумок хотілось би звернути увагу на те, що будучи 
галузями єдиної науки криміналістики, як трасологія так і вибухотехніка 
повинні доповнювати одна одну своїми можливостями заради того, щоб 
удосконалити свої методики для всебічного розслідування кримінальних 
правопорушень вчинених із застосуванням вибухових пристроїв. 

Також в перспективі варто було б розглянути питання щодо виведення 
в окремий термін методів досліджень вибухова трасологія, яка більш 
широко відокремить і узагальнить дослідження слідів вибухового 
походження у розрізі криміналістичної науки. 
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  (гуми або пластизолю). 
Використання терміну «заводської (фабричної) зборки», обумовлене 

процесом самого виготовлення набоїв. Оскільки, згідно з технічними 
умовами виробників даного типу боєприпасів та наданої ними інформації, 
вони самі не виробляють унітарні набої, а отримують їх окремі частини 
(кулі і метальні заряди) з інших підприємств нашої держави, а гільзи 
поставляються з-за кордону згідно укладених договорів і тільки потім 
проводять їх зборку. 

Комбінація виробником певних характеристик частин набоїв та зброї 
дозволяє змінювати швидкість польоту та питому кінетичну енергію 
снаряда. Підібране оптимальне співвідношення ваги кулі і метального 
заряду як основних компонентів, твердості матеріалу кулі і діаметру 
каналу ствола як додаткових факторів, дозволяє при проведені пострілів 
на мінімально дозволеній відстані отримати питому кінетичну енергію 
снаряду меншу за мінімальну граничну величину в 0,5 Дж/мм². Дана 
величина питомої кінетичної енергії прийнята в криміналістиці як базова у 
визначені енергетичних показників зразка, що надійшов на дослідження та 
віднесення його до вогнепальної зброї. 

Найменша, експериментально встановлена виробником відстань, 
складає 3,5 мм. Згідно з технічними умовами НВП «Еколог» та ТОВ 
«ЕРМА-Інтер» швидкість польоту кулі на відстані 3,5 м від дульного зрізу 
зброї повинна бути 300±20 м/с. 

Таким чином, при використані набоїв заводської зборки при стрільбі зі 
зразка «несмертельної зброї» на мінімально дозволену відстань у 3,5 м та 
не в заборонені ділянки тіла, у нападника не повинні виникати незворотні 
зміни в організмі. При використані вказаних набоїв з порушенням 
мінімальної дистанції пострілу або при стрільбі у заборонені ділянки тіла, 
можуть виникати тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості [2]. 

Як свідчить експертна практика фахівців в галузі дослідження зброї 
НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві найбільш розповсюдженими 
набоями спорядженими кулями «несмертельної дії», які використовуються 
при вчиненні злочинів є пістолетні набої калібру 9 мм Р.А. 

Статистика проведених оглядів місць вчинення злочинів фахівцями 
НДЕКЦ вказує на те, що на дослідження найчастіше надходять як гільзи і 
набої саморобного спорядження калібру 9 мм Р.А., так і гільзи і набої 
заводської зборки НВП «Еколог» з маркуванням «ТЕРЕН-3» 9 mm і 
«ТЕРЕН-3» 9 mm Р.А. та зборки ТОВ «ЕРМА-Інтер» з маркуванням 
«ПНД-9П» 9 мм. 

Це може бути пояснене двома факторами: перший – конструктивними 
особливостями револьверів у яких після пострілу гільза залишається в 
каморі барабана і пістолетів, у останніх гільза після пострілу автоматично 
викидається, другий – фактичні характеристики револьверів 
«несмертельної дії» які в більшій своїй кількості дозволяють для 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості 
Верховної Ради України. – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. – С. 88. 

4. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та 
визначення понять. – К.: Держспоживстандарт, 2005. – 32 с. 

 
 
Приходько Ю.П. 
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ 
ВИКОНАННІ ВИБУХОТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Виявлення і дослідження слідів, при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, завжди займало особливе місце, оскільки останнє є 
основним джерелом доказування. Успіх розслідування правопорушення 
багато в чому залежить від того, наскільки повно удалось виявити, 
закріпити, дослідити і в повній мірі ефективно використати сліди, які 
відображають різні обставини вчиненого. 

При вчиненні кримінального правопорушення змінюється положення 
предметів матеріальної обстановки, порушується їх взаємне розташування 
в результаті впливу певних чинників. Також на місці вчиненого 
правопорушення можуть з’явитися інші предмети, які характеризують 
зміну навколишньої обстановки. 

Всі подібні зміни, є своєрідними слідами вчиненого правопорушення. 
Криміналістичне дослідження слідів дозволяє встановити конкретний 

об’єкт, що залишив певне відображення «слідову інформацію» (наприклад 
ідентифікувати особу за слідами рук, взуття тощо) або віднести його до 
певного класу, виду, роду (наприклад: встановити, який використовувався 
предмет кримінального правопорушення – вид, модель транспортного 
засобу, що зник з місця дорожньо-транспортної пригоди; за осколками 
залишеними в результаті вибуху можна встановити, який боєприпас був 
застосований (граната, міна, снаряд тощо). До того ж, за допомогою слідів 
можна встановити анатомо-фізеологічні, функціонально-динамічні 
особливості особи (її рід, вік, професійні навички тощо). 

При цьому можуть бути вирішені і неідентифікаційні діагностичні 
питання. Наприклад, за слідам можна встановити час, протягом якого 
відбувалось розслідуване правопорушення, кількість осіб, які приймали 
участь у його вчиненні, спосіб приведення в дію вибухового пристрою, де 
він був застосований (в середині будівлі чи зовні), напрямок руху осколків 
вибухового пристрою за слідами на перешкодах тощо. 

Вивченням матеріальних слідів, умов, обставин, механізму їх 
утворення і зв’язок займається криміналістичне вчення про сліди, яке було 
об’єднане в розділі криміналістичної техніки і отримало назву трасологія 
(від французького la trace – слід і грецького logoc – вчення). Даний термін 
вперше застосував І.М. Якимов у 1938 році в підручнику 
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  проведення пострілів використовувати заводські бойові набої (7,62 мм 
спортивний пістолетний набій та ін.). 

На даний час в обігу перебуває значна кількість пістолетних набоїв 
калібру 9 мм Р.А. саморобної зборки, що споряджені кулями 
«несмертельної дії». Балістичні показники даних набоїв не відповідають 
технічним умовам жодного виробника. Вказані набої виникли майже 
одразу після появи зразків зброї «несмертельної дії». Зборку вказаних 
набоїв заперечує жодний офіційний виробник даного типу набоїв. 
Додатково виробники заявляють, що не відповідають за безпеку, 
цілісність та гарантійний термін роботи своєї продукції, якщо проводити з 
неї постріли набоями саморобної зборки. 

Набої саморобної зборки, як правило, виготовляються з 
капсульованих гільз калібру 9 мм Р.А. заводського виробництва та кулею 
з еластичного матеріалу, або переспорядження шумових набоїв з 
попереднім демонтажем пижа і спорядженням кулею з еластичного 
матеріалу. 

Проведеними спостереженнями під час експериментальних відстрілів 
набоїв «несмертельної дії» саморобної зборки, які надходили на 
дослідження в НДЕКЦ м. Києва встановлено, що при здійсненні пострілів 
даними набоями з різних зразків зброї спостерігається більший імпульс 
віддачі та більш різкий звук пострілу у порівнянні з набоями заводської 
зборки НВП «Еколог» та ТОВ «ЕРМА-Інтер». 

Дані набої ззовні схожі з набоями заводської зборки за такими 
ознаками: лінійними розмірами (довжина, діаметр) гільзи; формою та 
конструкцією гільзи. Ззовні вказані набої відрізняються між собою за 
такими ознаками: маркування набоїв не відповідає вимогам технічних 
умов виробників; кольором матеріалу кулі; кутом і формою завальцовки 
дульця гільзи, який настільки різний, що його можливо диференціювати 
навіть неозброєним оком.  

З’ясування детальних розбіжностей за ознаками внутрішніх складових 
частин можливе тільки при демонтажі набоїв. Для проведення 
порівняльного аналізу були обрані і демонтовані найбільш розповсюджені 
набої заводської зборки НВП «Еколог» та ТОВ «ЕРМА-Інтер» і набої 
саморобної зборки з маркуваннями, які найбільш часто надходили на 
дослідження в НДЕКЦ м. Києва за останні п’ять років, якщо їх мінімальна 
кількість досягала двадцяти штук. 

Результати вимірювань та ознаки внутрішніх складових частин набоїв 
викладені у відповідних графах таблиці №1. 

При спробі визначити виробника гільз набоїв саморобної зборки 
автори зіткнулися з такою проблемою як те, що довідкова література з 
питань дослідження набоїв «несмертельної дії» саморобної зборки 
практично відсутня. Ті джерела якими можливо користуватися, не 
задовольняють усіх потреб при дослідженні даної теми. 

Проведеним інформаційним пошуком на рівні нормативних актів 
держави нами знайдено тільки одне визначення копії документа у п. 3.10 
ДСТУ 2732:2004. «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 
понять», а саме: «копія документа – документ, що містить точне знакове 
відтворення змісту чи документної інформації іншого документа і в 
окремих випадках деяких його зовнішніх ознак». П. 3.15 та п. 3.16 цього ж 
стандарту визначено такі види копій: незасвідчена копія – копія 
документа, в якій немає реквізитів, що надають їй юридичної сили; 
засвідчена копія – копія документа, що містить реквізити, які в окремих 
випадках надають їй юридичної сили [4]. Копії документів у 
почеркознавчій експертизі та технічній експертизі документів отримали 
назву технічних зображень документів. 

Таким чином, об’єктами почеркознавчої експертизи та технічної 
експертизи документів апріорі можуть бути такі документи: 

– оригінал документа; 
– дублікат оригіналу документа; 
– засвідчена копія; 
– незасвідчена копія. 
Але, враховуючи викладені вище нормативно-методичні вимоги до 

об’єктів зазначених експертиз, на сьогоднішній день, дослідженню 
підлягають лише оригінал документа та дублікат оригіналу документа. 

При цьому варто мати на увазі, що статус документа (оригінал, 
дублікат) визначається не експертом, а органом, що призначив експертизу 
в постанові (ухвалі) про призначення експертизи. Але навіть і це не 
гарантує те, що експертом досліджується саме, наприклад, оригінал 
(дублікат оригіналу) документа, а не несправжній документ, змонтований 
так, що експерт може не виявити ознак монтажу, або завідомо 
підроблений офіційний документ, оформлений відповідно до вимог 
оформлення оригіналу документа без використання інших фрагментів 
документа. Тому, вважається за необхідне наголосити на тому, що 
експертові для проведення експертизи надається певний об’єкт – 
паперовий носій інформації, який може відповідати за його реквізитами, 
способом (способами) іх нанесення визначеному порядку виготовлення 
документу якогось статусу. Проте визначити статус документа 
(наприклад, оригінал), що, як наслідок, тягне за собою автоматичне 
підтвердження чи посвідчення певного правочину, інформація про який 
міститься у досліджуваному об’єкті, не входить до компетенції судового 
експерта. 

Список використаних джерел 
1. О судебных доказательствах: трактат Иеремии Бентама / под изд. 
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  Додатково були проведені експерименти для з’ясування пружності 
матеріалу з якого виготовлені кулі набоїв заводської та саморобної зборки. 
Метою даного експерименту є встановлення фактичної пружності кулі, 
оскільки дана характеристика безпосередньо впливає на балістичні 
показники відстріляних куль вище вказаних набоїв (швидкість та 
проникаючу властивість). Кулі з більш еластичного матеріалу взаємодіють 
з перешкодою на більшій площині і мають меншу проникаючу 
властивість. Зі зменшенням пружності матеріалу кулі, остання щільніше 
прилягає до стінок каналу ствола, при цьому підвищується тиск в стволі, 
що є причиною збільшення швидкості польоту кулі.  

Експерименти проводились у такий спосіб: до еластичної кулі зверху 
прикладалося зусилля в 2 кг. Під час навантаження фіксувалась величина 
стиску кулі та при відомому діаметру кулі розраховувалось відсоткове 
співвідношення величини діаметру кулі до навантаження і після.  

Результати розрахунків занесені у відповідну графу таблиці №1. 
 

Таблиця 1 
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1 
G.F.L. 9 
mm P.A. 
Knall 

9 0,52 синій 0,18 
однорідні 
пластини 

0,4×1,5×2 рожевий 63 

2 
G.F.L. 9 
mm P.A. 
Knall 

8,5 0,47 чорний 0,15 
суміш 
пластин 

0,4×1,5×2 
салатовий, 
зелений 

67 

3 
RWS 9 mm 
P.A. Knall 

9,2 0,55 чорний 0,17 
однорідні 
дискові 

0,3×0,5×1 зелений 81 

4 
9 mm P.A. 
Knall 

9,1 0,54 чорний 0,29 
однорідні 
гранули 

0,2×0,3×0,5 сірий 68 

5 

GOP 9 mm 
P.A. 

8,8 0,5 чорний 0,26 

суміш 
пластин 
та 

циліндрів 

0,4×1,5×2;0 
6×1 

зелений 73 

6 
MFS 9 mm 
P.A. Knall 

9,2 0,53 чорний 0,20 
однорідні 
гранули 

0,2×0,3×0,5 сірий 78 

7 
Без 
маркування 9 0,52 

світло-
зелений 

0,17 
суміш 
дисків та 
гранул 

0,2×0,3×1 сірий 71 

8 
ТЕРЕН-3 9 
mm 

9,1 0,5 сірий 0,08 гранули 
дрібнодисп
ерсна 

сірий 70 

9 
ТЕРЕН-3 9 
mm P.A. 

9 1 рожевий 0,06 пластини 0,2×0,3×0,5 зелений 53 

10 
ПНД-9П 9 
мм 

9,1 0,5 сірий 0,06 диски 0,2×0,9 зелений 70 

питання за методиками почеркознавчих досліджень) щодо виконання чи 
невиконання конкретними особами рукописних записів (підписів), 
зображення яких містяться у копіях документів. 

Опитуванням дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів встановлено, що 
вони, оцінюючи зазначені (вищенаведені) висновки, сприймають їх 
аналогічно висновкам за результатами досліджень оригіналів документів, 
не враховуючи факту можливого монтажу документа, з якого виготовлено 
копію. 

Крім того, наявність рукописних записів (підписів) у документах, 
копії яких досліджувалися, може бути результатом застосування не тільки 
монтажу, а й інших способів технічної підробки (наприклад: попередньої 
підготовки виконання підпису за допомогою олівця; підчистка, травлення 
або змивання підпису з подальшим нанесенням іншого підпису, 
використання комп’ютерної техніки або інших технічних засобів для 
формування зображення підписів чи рукописних записів тощо). При 
цьому, ознаки застосування зазначених способів та прийомів при 
отриманні їх графічних зображень на копіях документів можуть бути 
суттєво викривлені або взагалі можуть не відобразитися на копіях, 
отриманих в результаті неодноразового послідовного копіювання 
документі, або його друку з використанням комп’ютерної техніки та 
друкуючих засобів (принтерів, плотерів тощо) чи факсиміле тощо. Тому, 
при дослідженні рукописних записів (підписів) у копіях документів 
неприпустимо було брати до уваги можливість підробки документу лише 
з використанням монтажу. 

На сьогоднішній день фактично копії документів виведені з переліку 
основних об’єктів дослідження почеркознавчих експертиз та технічних 
експертиз документів. 

Вивченням поняття «документ» у чинному законодавстві України 
встановлено, що воно найбільш повно визначено у Кримінальному 
процесуальному кодексах України (далі – КПКУ). 

Статтею 99 КПКУ визначено таке. 
«1. Документом є спеціально створений з метою збереження 

інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою 
письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути 
використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 
кримінального провадження.» [3]. 

Аналіз вказаної статті доводить, що у КПКУ під поняттям «документ» 
розуміється матеріальний об’єкт, створений з метою збереження 
інформації. Крім того, у статті перелічені конкретні види документів, що 
можуть використовуватися як докази у кримінальній справі. У ч. 4 ст. 99 
КПКУ вже розкривається термін «дублікат» щодо терміну «документ» та 
вказується, що дублікат документа може бути визнаний судом як його 
оригінал. 

145 232 



  Як видно з результатів занесених у таблицю №1, та з ілюстрацій у 
додатку №1, набої під №1-7 відрізняються від набоїв заводської зборки: 
кольором кулі, формою, розмірними характеристиками, а саме головне, 
вагою метального заряду, яка перевищує типові показники набоїв останніх 
приблизно в два рази. 

Далі для з’ясування фактичних уражаючих властивостей та 
балістичних характеристик набоїв саморобної та заводської зборки і 
порівняння їх між собою була проведена експериментальна стрільба з 
використанням набоїв позначеними №1-10. Для проведення пострілів був 
обраний пістолет моделі «Форт-12Р» калібру 9 мм виробництва НВО 
«Форт» МВС України, як один з найбільш розповсюджених пістолетів під 
набій «несмертельної дії», які надходили на дослідження в НДЕКЦ. 
Постріли проводилися у реєстратор швидкості «Політ», після кожного 
пострілу фіксувалась швидкість польоту кулі на відстані 3 метри. 
Постріли проводились серіями по 5 кожним набоєм з маркуваннями 
позначеними від №1 до №10. Результати показників швидкості заносились 
у відповідні графи таблиці №2. 

Таблиця 2 

Швидкість польоту снаряду, в 3 
метрах від дульного зрізу V3, м/с 

№ 
з/п 

М
ар

к
ув
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н
я 
до
н
н
ої

 
ч
ас
ти

н
и

 г
іл
ьз
и

 

1 2 3 4 5 Ср Д
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м
ет
р
, м

м
 

В
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, г
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2  

П
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m
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Д
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/м
м

2  

П
. е
н
ер
гі
я 

E
p.

m
ax

 
Д
ж

/м
м

2  

1. G.F.L. 9 mm 
P.A.  

577 574 600 590 550 578 9 0,52 1,37 1,24 1,47 

2. G.F.L. 9 mm 
P.A. Knall 

602 615 578 579 617 598 8,5 0,47 1,48 1,38 1,58 

3. RWS 9 mm 
P.A. Knall 

613 454 571 515 590 549 9,2 0,55 1,25 0,85 1,55 

4. 9 mm P.A. 
Knall 

531 494 520 540 535 524 9,1 0,54 1,14 1,01 1,21 

5. GOP 9 mm 
P.A. 

453 370 403 415 350 398 8,8 0,5 0,65 0,5 0,84 

6. MFS 9 mm 
P.A. Knall 

603 580 576 503 536 560 9,2 0,53 1,25 1,01 1,45 

7. Без 
маркування 

504 493 480 481 490 490 9 0,52 0,98 0,94 1,04 

8. ТЕРЕН-3 9 
mm 

345 303 286 315 313 312 9 0,5 0,37 0,31 0,46 

9. ТЕРЕН-3 9 
mm P.A. 

237 240 249 233 235 238 9 1 0,45 0,43 0,49 

10. ПНД-9П 9 
мм 

366 367 368 350 357 361 9 0,5 0,51 0,49 0,54 

методический сборник. Вып. 59 / Отв. Ред. И.И. Емельянова. – К.: 
Министерство юстиции Украины, 2014. 

 
 
Полтавський А.О., Молибога М.П., Гуменський О.А., Ковальов К.М. 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ТА 
ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ДОКУМЕНТІВ 
З постійним розвитком копіювально-розмножувальних, 

знакодрукуючих тощо пристроїв спеціального програмного забезпечення 
(зокрема, так званих, графічних редакторів) постійно порушується 
питання щодо доцільності проведення комплексних технічних та 
почеркознавчих досліджень копій (а фактично – технічних зображень) 
документів, в яких одними з реквізитів є рукописні записи (у т.ч. підписи). 

Питання дослідження копій документів було актуальним ще у 
позаминулому столітті. У 1876 році у трактаті «О судебных 
доказательствах» Ієремія Бентам зазначав, що: «… Мнимая копия может 
быть не имела оригинала, или может отличаться от него больше или 
меньше, по случайности или вследствие подлога…»; «… В оригинале 
документа можно открыть черты подделки, которые не будут видны в 
копии. Особенно если оригинал подложный или подложно 
измененный…»; «… копия может дать повод к характеристическому 
обману, т.е. кто-нибудь искажает настоящий оригинал или фабрикует 
подложный для того, чтобы с помощью копии, которая будет снята с него 
произвести такие же действия как и с сфабрикованным оригиналом, 
уничтожение ложного или сфабрикованного оригинала позволит обману 
пройти незамеченным…» [1]. 

Вторив йому й один із засновників російської криміналістики та 
судової експертизи Буринський Є.Ф., який на початку минулого століття 
(у 1903 році) вказував на те, що: «…При споре о пологе сходство почерков 
никоим образом нельзя считать доказательством подлинности документа, 
а несходство доказательством подложности; это было бы очевидным и 
очень опасным заблуждением. Не говоря уже о химических 
светопечатных и др. сложных способах подделки подписей, достаточно 
упомянуть, что простой перерисовкой по бензину, легко достичь полного 
наружного сходства почерков…» [2]. 

Зазначене понад сторіччя тому, залишається актуальним і сьогодні. 
До недавнього часу при технічному дослідженні копій документів 

склалася практика щодо констатації відсутності ознак монтажу (а не 
самого монтажу) із зазначенням того, що встановлення факту монтажу 
можливо за умови надання оригіналів документів. Після цього, експертом-
почеркознавцем вирішувалися ідентифікаційні питання з наданням 
висновків (категоричних, ймовірних або про неможливість вирішення 
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  Результати вимірювань швидкості польоту куль набоїв саморобної 
зборки перевищують заводські у 1,5-2 рази. 

Після кожної серії пострілів розраховувалась середня швидкість 
польоту кулі та проводилось детальне дослідження деталей пістолета. 
Ніяких порушень цілісності і порядку взаємодії деталей та вузлів 
пістолета не виявлено. Після проведення експериментальних пострілів 
були розраховані мінімальна та максимальна питома кінетична енергія для 
кожної кулі набоїв за №1-10 відстріляних з пістолету «Форт-12Р». 

Проводився розрахунок середньої питомої кінетичної енергії. Як 
видно з розрахунків середня питома кінетична енергія куль набоїв 
саморобної зборки під №1-7 перевищує аналогічний показник куль набоїв 
заводської зборки та мінімальну граничну величину в 0,5 Дж/мм² більше 
ніж у 2 рази. 

Таким чином, оцінюючи уражаючі властивості набоїв саморобної 
зборки з маркуваннями вказаними у таблиці під №1-7 можна зробити 
висновок про те, що застосування даних набоїв навіть на дистанції 
дозволеній для використання набоїв даного типу, пов’язане з небезпекою 
ураження життєво важливих органів людини з спричиненням незворотних 
змін в організмі, зокрема спричинення проникаючих поранень [3]. 

Викладене вище, аргументовано доводить необхідність сертифікації 
таких набоїв, зброї та контролювання їх обігу. З метою запобіганню 
злочинів із використанням вогнепальної зброї та встановлення єдиних 
нормативних вимог до стартових пристроїв органом сертифікації 
Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром 
МВС України розроблений проект галузевого стандарту МВС України 
СОУ 29.6-19-002:2009 «Пістолети та револьвери стартові. Загальні 
технічні вимоги, вимоги безпеки, криміналістичні вимоги. Порядок 
випробувань та методи контролювання», який на цей час проходить 
узгодження з зацікавленими міністерствами та відомствами. Реєстрація 
стандарту та включення стартових пістолетів та револьверів в перелік 
продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, дозволить контролювати 
їх обіг та встановлювати необхідні криміналістичні критерії [4]. 

Виходячи з вище зазначеного, проблематикою, що потребує негайного 
вирішення, на наш погляд, є: 

– врегулювання компетентними органами з урахуванням 
криміналістичної практики, питання про заборону використання набоїв 
«несмертельної дії» саморобної зборки в пристроях для їх відстрілу, 
введення відповідного виду відповідальності та ефективних мір покарання 
за їх виготовлення, зберігання і використання; 

– розробка єдиних технічних та нормативних вимог до набоїв 
несмертельної дії з метою уніфікації їх виробництва всіма підприємствами 
виробниками та відповідно до цього закріплення даних вимог в єдиному 
Держстандарті. Введення виробниками набоїв «несмертельної» дії 

слідчої (розшукової) або негласної слідчої (розшукової) дії, використання 
об’єктів, вміщених до криміналістичних обліків, як основних об’єктів 
дослідження, зразків для проведення порівняльного дослідження тощо. 
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  спеціальних маркувальних позначень, які б однозначно свідчили про тип 
снаряду, що використовується (шумовий, газовий, споряджений 
еластичною кулею); 

– спільне напрацювання МЮ, МВС, Службою безпеки України дієвої 
та ефективної програми взаємодії правоохоронних органів з недопущення 
нелегального ввезення з-за кордону та виробництва на території держави 
складових зазначених набоїв та самих набоїв, вилучення їх з обігу на 
території України; 

– якнайшвидше прийняття Закону України «Про зброю» або його 
аналога. 
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Кофанов А.В., Сулява О.Ф. 
ЕКСПЕРТНІ ПОМИЛКИ В 
СУДОВО-БАЛІСТИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 
У загальному вигляді експертну помилку можна визначити як 

невідповідної об’єктивної дійсності судження експерта або його дії, що не 
приводять до цілі експертного дослідження, якщо і перекручене судження, 
і невірні дії являють собою результат сумлінної помилки. Саме це 
відрізняє експертну помилку від злочину проти правосуддя, що може 
вчинити експерт. 

Проблема експертних помилок є майже нерозробленою. Правильне 
вирішення завдання залежить від можливостей і підготовленості експертів 
(рівня інтелекту, знань, навиків і умінь, інших особливостей особистості 
експерта). У той же час причина помилкового висновку експерта не 
завжди є наслідком неправильних дій саме експерта. Його дослідження 

та 104 Кримінально-процесуального кодексу України від 28.12.1960 [5] 
щодо проведення органами дізнання необхідних оперативно-розшукових 
заходів з метою виявлення ознак злочину та осіб, які його вчинили [6]. 
Таким чином, система криміналістичної реєстрації функціонувала у 
рамках оперативно-розшукової діяльності та повинна була здійснюватися 
відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
певними оперативними підрозділами, на які покладалося здійснення такої 
(оперативно-розшукової) діяльності [7]. Тобто вона (оперативно-
розшукова діяльність) не була процесуальною діяльністю, а відповідно до 
цього отриману за її допомогою інформацію, наприклад щодо особи, 
причетної до вчинення злочину, необхідно було «легалізувати» в порядку, 
визначеному діючим на той час кримінально-процесуальним законом. 

На сьогоднішній день введено в дію «новий» Кримінальний 
процесуальний кодекс України (далі – КПКУ), одним з «революційних» 
новел якого є те, що окрім традиційних слідчих дій, визначених 
попереднім кодексом з незначними відмінностями у чинному законі, що 
отримали назву слідчих (розшукових) дій, введено поняття негласних 
слідчих (розшукових) дій [8, с. 628]. Останні – регламентовані 
процесуально оперативно-розшукові заходи, тобто оперативно-
розшукова діяльність отримала правову регламентацію на рівні 
кодифікованого закону – КПКУ. Проте у зазначеному Законі система 
криміналістичної реєстрації, не визначена як процесуальна форма 
отримання доказів. 

Необхідність удосконалення законодавчої регламентації 
функціонування системи криміналістичної реєстрації у розслідуванні 
злочинів нами визначалася раніше, у тому числі на рівні кримінально-
процесуального законодавства України [наприклад, 9, 10, 11, 12]. 

У результаті здійснення понад 15-річного моніторингу 
функціонування криміналістичних обліків встановлено, що вони (обліки) 
фактично на 100% формуються об’єктами, отриманими з належних 
процесуальних (законних) джерел (сліди рук, взуття, зламу тощо, 
вилучені під час оглядів місць вчинення злочинів; дактилокарти, 
фотозображення, відеозапис тощо осіб, які підлягали обов’язковій 
криміналістичній реєстрації тощо). 

У зв’язку із зазначеним, для надання процесуального статусу доказів 
фактичним даним, отриманим за допомогою системи криміналістичної 
реєстрації, нами пропонується внесення доповнень до переліку 
процесуальних джерел доказів, визначених ч. 2 ст. 84 «Докази» КПКУ, з 
викладенням її (ч. 2 ст. 84 КПКУ) у такій редакції: 

«2. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, 
документи, висновки експертів, система криміналістичної реєстрації.» 

Крім того, на наш погляд, підлягають процесуальній регламентації 
функціонування системи криміналістичної реєстрації як, наприклад, 
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  може бути проведено досконало та зроблені висновки можуть повністю 
відповідати отриманим результатам, але, якщо вихідні для експертизи 
відомості були помилковими або досліджувані об’єкти фальсифіковані і 
т.п., висновок експерта в аспекті встановлення істини по справі буде 
помилковим. 

Аналіз експертної практики дозволяє виявити і класифікувати 
помилки, що допускаються під час проведення судово-балістичних 
експертиз. За своєю природою вони неоднорідні і можуть бути поділені на 
три класи: а) операційні; б) гносеологічні; в) процесуальні. 

Операційні – пов’язані з порушенням установлених вимог до 
послідовності дій експерта і до упорядкування висновку. Вони характерні 
майже для всіх етапів дослідження, у більшій мірі зустрічаються в 
практиці починаючих фахівців. Сутність даного роду помилки експерта на 
практиці може виражатися: в неправильній вказівці в тексті висновку дат 
надходження матеріалів, винесення постанови, номера справи і т.п.; у 
відсутності результатів дослідження з одного із питань. 

Гносеологічні помилки – пов’язані власне з вирішенням завдань 
експертом, поява яких залежить від багатьох причин: рівня підготовки, 
його досвіду, особливо при дослідженні складних, таких, що рідко 
зустрічаються в практиці завдань, від наукової розробленості окремих 
положень судово-балістичної експертизи і, нарешті, від інтелектуальних 
можливостей. У свою чергу, гносеологічні помилки можна поділити на 
логічні і фактичні (предметні). 

Логічні – це «помилки, пов’язані з порушенням у змістовних 
розумових актах законів і правил логіки, а також із некоректним 
застосуванням логічних прийомів і операцій». Фактичні, або предметні, 
помилки – перекручене уявлення про відношення між предметами 
об’єктивного світу. У практичній діяльності експерта гносеологічні 
помилки виявляються: у неправильній оцінці комплексу ознак суттєвості 
збігів і характеру відмінностей; у неправильній оцінці інформативності 
співпадаючих ознак. 

Помилки процесуального характеру – полягають у порушенні 
експертом процесуальних режиму і процедури експертного дослідження. 
До даних помилок відносяться: вихід експерта за межі своєї компетенції, 
зокрема, його вторгнення в сферу правового характеру; дача висновку з 
питань, вирішення яких не вимагає спеціальних знань; необґрунтовані, 
недостатньо мотивовані висновки або обґрунтування висновків проведено 
не результатами дослідження, а матеріалами справи; невідповідність 
об’єму проведеного дослідження і відповідей експерта на поставлені йому 
питання; недотримання встановлених законом правил упорядкування 
висновку експерта зокрема, відсутність у висновку необхідних реквізитів; 
внесення профілактичних пропозицій, що ґрунтуються на спеціальних 
знаннях експерта. 

ідентифікація кулі, вилученої з місця вчинення злочину, як вистріляної з 
конкретного екземпляру зброї, вилученої у підозрюваного) [1, с. 32]. 

М.Я. Сегаєм, у монографії «Методология судебной идентификации» 
визначено дві основні форми ідентифікації: процесуальна та 
непроцесуальна. У свою чергу процесуальні форми отримання судових 
доказів ним поділені на: 

– експертну ідентифікацію, що здійснюється в процесі експертного 
дослідження; 

– слідчу (судово-слідчу) ідентифікацію в формі впізнання людей, 
трупів, тварин та речей [2, с. 73]. 

При цьому, у цій же праці визначено і особливу процесуальну форму 
отримання доказу шляхом ідентифікації підозрюваного (звинуваченого) у 
вчиненні злочину і особи, яка мала в минулому судимість (для 
визначення, наприклад, рецидиву відповідно до ст. 34 КПК України [3, с. 
72]), що оформлюється довідкою реєстраційних (інформаційних) 
підрозділів органів внутрішніх справ. Особливість зазначеної 
процесуальної форми доказів пояснюється, перш за все, тим, що нею 
встановлюється причетність особи, що ідентифікується не до 
розслідуваного злочину, а до інших, раніш вчинених злочинів [2, c. 78-
79]. З цим можна не погодитися. У випадку якщо особа затриманого 
злочинця, який не повідомив дані про себе, встановлена за допомогою 
тих же обліків (облікованої взаємопов’язаної кондуїтної, 
дактилоскопічної та портретної інформації, отриманої з належних 
процесуальних джерел), що і в попередньому випадку, але в рамках 
розслідування вчиненого злочину, то зазначена особливість цієї 
процесуальної форми доказів зникає. То чи можна отриманий у такий 
спосіб результат ідентифікації вважати процесуальним судовим доказом 
чи ні? 

Для відповіді на це питання необхідно розглянути і другу основну 
форму ідентифікації – непроцесуальну. Так, М.Я. Сегаєм непроцесуальна 
форма ідентифікації градуюється так: 

– оперативна, що включає в себе як складову частину реєстраційну 
ідентифікацію (або за А.Р. Бєлкіним – обліково-реєстраційну [4, c. 337]); 

– адміністративно-правову, яка використовується в діяльності 
держарбітражу та нотаріальних контор; 

– прикладну, яка епізодично здійснюється криміналістичними 
установами [2, c. 65]. 

Реєстраційна (обліково-реєстраційна) форма ідентифікації 
здійснюється за допомогою системи криміналістичної реєстрації, яка 
проводиться експертно-криміналістичними та реєстраційними 
(інформаційними) підрозділами органів внутрішніх справ. 
Функціонування системи криміналістичної реєстрації раніше було 
визначено опосередковано та витікало, перш за все, з положень статей 103 
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  Причини помилок експерта можуть бути двоякого роду: об’єктивні, 
що не залежать від суб’єкта експертного дослідження (експерта), і 
суб’єктивні, що ґрунтуються на особливостях мислення або діях експерта. 
Вичерпного переліку об’єктивних і суб’єктивних помилок у літературі не 
дано. 

До типових причин об’єктивних помилок відносяться такі: 
несправність апаратури; непридатність і не відповідність 
криміналістичних матеріалів вимогам дослідження; невідповідність 
методик вимогам криміналістичного дослідження об’єктів. 

Суб’єктивні причини помилок: професійна некомпетентність експерта 
(незнання сучасних експертних методик, невміння користуватися 
технічними засобами дослідження, та ін.); професійні недогляди експерта 
(недбалість, неуважність та ін.); вплив матеріалів справи, у тому числі 
висновків попереднього експертного дослідження. 

Експертні помилки можуть бути виявлені: при перевірці самим 
експертом в процесі і результаті дослідження на будь-якій його стадії й 
особливо на стадіях узагальнення і формулювання висновків; при перевірці 
результатів досліджень керівником експертної установи або підрозділу; в 
процесі проведення додаткової, повторної та комісійної експертиз; при 
оцінці висновків слідчим і судом; і в деяких інших випадках. 

При проведенні судово-балістичних експертиз трапляються недоліки, 
які за своєю суттю не впливають на висновки експерта, але зменшують 
обґрунтованість висновків і можуть стати підґрунтям для призначення 
додаткових, повторних та комісійних експертиз. В судово-балістичних 
експертизах частіше за все зустрічаються такі недоліки: неповнота і 
неточність опису досліджуваних об’єктів, зразків та інших матеріалів; 
неповнота дослідження; неправильна оцінка ознак досліджуваних об’єктів 
і зразків; неправильне або недостатнє обґрунтування висновків. 

Найбільш типові недоліки трапляються при описі вогнепальної зброї – 
використання неправильних термінів, відсутність відомостей про важливі 
ознаки досліджуваного об’єкта. При описі вогнепальної зброї і 
боєприпасів заводського виготовлення необхідно застосовувати 
термінологію, передбачену державними стандартами України. 

Під час проведення судово-балістичної експертизи вогнепальної зброї, 
необхідно досліджувати стан внутрішніх поверхонь каналу ствола і 
набійника. Наявність у каналі ствола нарізів дозволяє віднести такий 
предмет (у випадку його придатності до стрільби) до нарізної 
вогнепальної зброї. 

При надходження зброї на дослідження у непридатному до пострілів 
стані, нашарування порохової кіптяви і металу кулі або гільзи в каналі 
ствола і набійника, що виявляються під час проведення хімічних 
досліджень, будуть свідчити про придатність її для стрільби в минулому. 

Іноді експерти неточно трактують поняття «вогнепальна зброя», 
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Полтавський А.О. 
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
РЕЄСТРАЦІЇ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
У своєму введенні до криміналістики Потапов С.М. відзначав, що 

предметом криміналістичного дослідження є всякого роду об’єктивно-
реальні факти живої дійсності, які, відповідно до положень теорії 
доказового права, можуть бути судовими доказами (тобто 
процесуальними джерелами судового доказу тотожності – прим. наша), 
які встановлюються за допомогою системи методів криміналістики, 
зокрема спеціального методу криміналістичного дослідження – методу 
ідентифікації [1, с. 23]. Потаповим С.М. були визначені і три групи 
об’єктів ідентифікації: 

– об’єкти, щодо яких питання тотожності або її відсутності 
вирішується безпосередньо слідчим чи судом (наприклад, встановлення 
особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, при пред’явленні для 
впізнання потерпілому або свідкам); 

– об’єкти, щодо яких питання тотожності або її відсутності 
встановлюється за допомогою будь-яких систем реєстрації (наприклад, 
встановлення факту залишення слідів рук на місці вчинення злочину 
конкретною особою, яка раніше була дактилоскопійована під час 
обов’язкової дактилоскопічної реєстрації); 

– об’єкти, щодо яких питання тотожності або її відсутності досягається 
експертним оглядом або лабораторним дослідженням (читайте – 
досягається проведенням експертизи – прим. наша) (наприклад, 
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  вважаючи, що вогнепальною зброєю можуть бути визнані тільки пристрої, 
придатні до стрільби. При цьому не досліджуються уражаючі властивості 
снаряда, стріляного зі зброї (початкова швидкість, пробивна здатність та 
ін.), що призводить до неповноти, а іноді до помилки у висновках 
експерта при віднесені пристрою до вогнепальної зброї. У інших випадках 
вогнепальною зброєю визнаються газові, будівельно-монтажні, сигнальні 
пістолети, а також пневматичні пістолети і гвинтівки [2]. 

Вогнепальною зброєю є пристрої, у якій викид снаряда з каналу 
ствола відбувається під дією сили тиску газів, що утворюються при 
згоранні метальної вибухової речовини (пороху) або спеціальних 
запальних сумішей і призначені для ураження і знищення супротивника. 

Під час вирішення питання, чи можливий постріл зі зброї без 
натискання на спусковий гачок, експерти не заміряють спускові зусилля, а 
при дослідженні куркових мисливських рушниць не перевіряють, чи 
правильно налагоджені курки. Експерименти з визначення можливості 
пострілу без натискання на спусковий гачок проводяться в неповному 
об’ємі (без урахування обставин, що мали місце в момент події). 

У випадку виявлення неправильної взаємодії частин і механізмів зброї 
не встановлюється технічна причина несправностей. Іноді експерти 
підмінюють поняття справності зброї і придатності її до стрільби з 
можливістю проведення окремих пострілів. Зброя може бути: несправною, 
але придатною до стрільби (проведення систематичних пострілів); може 
бути непридатна до систематичної стрільби (наприклад, до стрільби 
автоматичною чергою), але з неї можливе проведення окремих пострілів 
(як правило, із використанням спеціальних прийомів зведення або спуску 
курка і т.п.). 

При дослідженні саморобної і переробленої зброї деякі експерти 
вирішують питання про справність такої зброї, хоча фактично вони 
визначають лише придатність її до стрільби або до проведення окремих 
пострілів. Справність може визначатися тільки стосовно зброї заводського 
виготовлення, на яку є відповідна нормативно-технічна документація. 
Серйозною помилкою є відсутність у висновках експертів оцінки 
результатів дослідження матеріальної частини зброї й експериментів, без 
яких остаточний висновок про справність зброї і придатність її до 
стрільби не випливає з проведених досліджень. 

Порушенням процесу експертного дослідження є повне розбирання 
зброї до проведення експериментів з визначення придатності її до 
стрільби. Варто мати на увазі, що в процесі розбирання зброї можна 
змінити положення деталей і в такий спосіб усунути окремі дефекти. 

При дослідженні саморобної і переробленої вогнепальної зброї, як 
правило, не досліджуються і не аналізуються балістичні характеристики 
зброї: початкова швидкість кулі, її пробивна здатність. 

У окремих експертизах при визначенні можливості проведення 

процедура надання стороною обвинувачення стороні захисту таких 
предметів або документів, наголошує він [4, с. 49]. 

3. Невизначений статус об’єктів дослідження (матеріалів, документів), 
які надаються стороною захисту на експертизу. Так, відповідно до ст. 1 ЗУ 
«Про судову експертизу» судова експертиза це дослідження експертом на 
основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які 
містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні 
органів досудового розслідування чи суду [3]. Згідно положень п. 3.1 та 
3.2. Інструкції [2] експертиза проводиться після подання особою, яка 
залучила експерта, матеріалів, а саме: документу про залучення; об’єктів 
дослідження; зразків для порівняльного дослідження та, за клопотанням 
експерта, – матеріалів справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи 
вилучення речових доказів тощо), оформлених згідно з вимогами 
процесуального законодавства. Таким чином, за умови залучення експерта 
стороною захисту не зрозуміло, яким чином надані на дослідження 
документальні матеріали, наприклад, якщо ми говоримо про економічну 
судову експертизу у сфері інтелектуальної власності (п. 1.2.5. Інструкції), 
в подальшому будуть зберігатися і чи будуть вони додані до матеріалів 
кримінального провадження по завершенню експертизи, якщо вони були 
наявні у сторони захисту і не були долучені до матеріалів кримінального 
провадження. З точки зору суб’єкту проведення експертизи така ситуація 
є ризикованою, оскільки експерт буде посилатися на документальні 
матеріали, які мають невизначений процесуальний статус, тобто не має 
впевненості в тому, що в подальшому ці документи «не зникнуть». 
Враховуючи, що висновок судового експерта передається замовнику, 
гарантом збереженості, на нашу думку, може бути лише підшиття 
документальних матеріалів до висновку, на основі яких проводилось 
дослідження. Також необхідно вказати, що відповідно до ч. 3 ст. 69 КПК 
при проведенні експертизи експерт має право знайомитись з матеріалами 
кримінального провадження та заявляти клопотання про надання 
додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із 
проведенням експертизи. Однак, чи зможе судовий експерт реалізувати 
вказані права за умови його залучення стороною захисту є питанням 
відкритим. 

Підсумовуючи вищевикладене варто констатувати, що залучення 
експерта стороною захисту для проведення судової експертизи, в рамках 
кримінального провадження, на даний час має декларативний характер, 
оскільки відсутній правовий механізм практичної реалізації цього права. 
Вказані процесуальні та організаційні проблеми потребують унормування 
та додаткової правової регламентації в частині визначення шляхів їх 
реалізації. 

Список використаних джерел 
1. Кримінальний процесуальний кодекс України, від 13.04.2012 р., 
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  пострілу без натискання на спусковий гачок роблять висновок про 
можливість проведення «випадкового» пострілу. При цьому упускаються 
обставини, що постріл без натискання на спусковий гачок завжди 
обумовлений конкретними технічними причинами. Категорія випадку 
відноситься до суб’єктивної сторони складу злочину, що встановлюється 
судом, а не експертом. 

При вирішенні ідентифікаційних завдань у процесі судово-
балістичних досліджень (ототожнення зброї за кулями і гільзами) часто у 
висновках не указуються ознаки, що індивідуалізують досліджувані 
об’єкти (кулі, гільзи, зброя), а саме наявність: маркувальних позначень; 
покриття для захисту від корозії (кольоровий лак на краю дульця і на 
капсулі гільзи, фарбування вершини кулі і т.п.); слідів обробки 
абразивними матеріалами і металообробними інструментами; деформації, 
фрагментації й пошкодження; сторонніх включень і нашарування речовин. 

Іноді не повно описуються або взагалі не описуються важливі ознаки. 
Зокрема, при вивченні будови каналу ствола вогнепальної зброї не завжди 
описуються: кількість, ширину полів нарізів; зношення полів нарізів 
(округлення граней); наявність мастила, нагару й інших нашарувань. 

Нерідко нашарування з каналу ствола не вилучаються для подальшого 
хімічного дослідження. 

При ідентифікації зброї за слідами на стріляних гільзах не завжди 
описується стан деталей зброї, що контактують при пострілі з гільзою 
набою, наявність на них мастила, сторонніх нашарувань і часток. У низці 
судово-балістичних експертиз при вирішенні ідентифікаційних завдань 
допускаються методичні спрощення. 

Під час ототожнення зброї важливо щоб ознаки, що збігаються, 
утворювали індивідуально-характерний, неповторний комплекс, 
властивий даній зброї. У процесі роздільного дослідження слідів на кулях 
і гільзах не описуються загальні ознаки слідів: взаємне розташування і 
ступінь виразності слідів від деталей зброї на гільзі; форми ліній початку і 
закінчення слідів на кулі; особливості загального вигляду первинних 
слідів та ін. 

Основна увага експертів звертається на окремі ознаки. Рідко 
описуються у висновках умови проведення експериментальної стрільби, 
хоча ці умови (добір набоїв, положення набоїв у набійнику зброї, тип 
кулеуловлювача й ін.) у значній мірі визначають якість порівняльного 
матеріалу: одержання експериментальних слідів, найбільш подібних зі 
слідами на досліджуваній кулі [1]. 

Дослідження слідів на експериментальних кулях і гільзах доцільно 
проводити поетапно, після двох-трьох пострілів, з’ясовуючи, чи стабільно 
відображаються в експериментальних слідах ознаки деталей зброї. 

Якщо сліди на кулях або на гільзах відображаються не стабільно, 
необхідно з’ясувати причину цього явища і продовжити стрільбу до 

Проведення та призначення судової експертизи у кримінальному 
провадженні, на даний час, є актуальною темою для дискусії, оскільки по-
перше наявні суттєві зміни щодо суб’єктів, які мають право призначати 
судову експертизу, а по-друге, вказані зміни породжують чимало 
проблемних питань, наприклад, щодо доцільності існування таких видів 
експертиз як «повторні» чи «додаткові» або забезпечення рівних 
можливостей в отриманні необхідних зразків для експертного 
дослідження та ін. Серед окреслених проблемних питань, нашою метою 
буде проведення аналізу реалізації можливості залучення експерта 
стороною захисту (ч. 2 ст. 243 КПК). 

До основних процесуальних та організаційних проблем залучення 
експерта стороною захисту для проведення експертизи, в рамках 
кримінального провадження, варто віднести такі: 

1. Відсутність порядку реалізації стороною захисту наданої 
можливості. У кодексі законодавець не визначився з процесуальним 
документом, який має складати захисник. Лише майже через рік після 
набрання чинності КПК до Інструкції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних досліджень (далі – Інструкція) [2] були 
внесені зміни щодо того, що підставою для проведення експертиз, у тому 
числі є письмове звернення сторони захисту кримінального провадження. 
Тобто наразі для залучення експерта адвокат повинен скласти документ 
про залучення експерта, у якому обов’язково зазначаються реквізити, 
перелік питань, поставлених експерту, а також об’єкти, що підлягають 
дослідженню [п. 1.8, 2]. Враховуючи, що залучення експерта стороною 
захисту здійснюється на договірних умовах (ч. 2 ст. 243 КПК) після 
письмового звернення з експертною установою укладається договір. 

2. Неможливість надання стороною захисту належних об’єктів 
дослідження експерту. Низкою правових норм, які регулюють проведення 
судової експертизи (ч. 3 ст. 101 КПК; ч. 4 ст. 69 КПК; ст. 6 ЗУ «Про 
судову експертизу» [3]) законодавець передбачив, що обов’язок надання 
експерту об’єктів дослідження покладений на ініціатора її проведення. 
Таким чином, у разі відсутності у сторони захисту необхідних для 
експерта об’єктів дослідження, у відповідності до ст. 245 КПК, зразки для 
проведення експертизи відбираються стороною захисту у відповідності до 
статей 160-166 КПК. Проте, підтримуючи позицію В.А. Фастовця, варто 
зазначити, що у вказаних статтях також відсутнє визначення порядку 
одержання тимчасового доступу або вилучення речей і документів 
представниками сторони захисту [4, с. 49]. Окрім цього, в переважній 
більшості випадків, об’єкти майбутнього експертного дослідження в 
процесі досудового розслідування вилучаються слідчим і долучаються до 
матеріалів кримінального провадження як документи або речові докази, 
що також унеможливлює проведення відповідних експертиз за 
ініціативою представників захисту, оскільки у чинному КПК відсутня 
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  одержання стійких результатів. Після вивчення слідів на 
експериментальних кулях або гільзах експерт повинен робити синтезуючі 
висновки, щодо наявності достатнього індивідуального комплексу ознак 
придатних для ототожнення вогнепальної зброї.  

Відсутність у висновку оцінки виявлених в експериментальних слідах 
ознак із погляду їх стійкості й індивідуальності для ототожнення 
конкретного екземпляра зброї є істотним і, водночас, дуже поширеним 
недоліком ідентифікаційних судово-балістичних експертиз. 

На стадії порівняльного дослідження іноді не вказується, які ознаки 
(загальні й окремі) порівнюваних слідів збігаються, а робиться лише 
посилання на фотографії, виконані за допомогою порівняльних мікроскопів 
або методом фотомонтажу. Фотознімки є ілюстрацією до висновку, але не 
заміняють опису виявлених збігів і оцінку істотності цих збігів. 

Нерідко експерти захоплюються виявленням збігу окремих ознак і 
випускають зі своєї уваги аналіз загальних ознак. При цьому випадкові 
збіги окремих ознак можуть бути помилково прийняті за істотні збіги 
індивідуальних ознак і бути причиною експертної помилки. 

Підставою для категоричного позитивного висновку експерта при 
ототожненні вогнепальної зброї за слідами на кулях і гільзам можуть бути 
тільки збіги комплексу загальних і окремих ознак, що стійко 
відображаються в експериментальних слідах. Всі розбіжності і випадкові 
розбіжності повинні бути оцінені з погляду їх походження і знайти своє 
відображення у висновку експерта. Якщо в процесі порівняльного 
дослідження виявлені як збіги так і розбіжності деяких загальних і 
окремих ознак і в результаті додаткових експериментів не удасться 
виявити причину розходжень, то збіжні ознаки не утворюють 
характерного достатнього комплексу, експерт повинен зробити висновок 
про неможливість ототожнення зброї або про непридатність слідів на 
досліджуваному об’єкті для ототожнення. 

До таких висновків приходять у тих випадках, коли зброя після 
вчинення злочину зберігалась в несприятливих умовах, піддалась корозії 
або іншим впливам, що обумовили значну зміну мікрорельєфу 
слідоутворюючих деталей. Необхідно спробувати видалити іржу й інші 
нашарування з деталей зброї, котрі впливають на слідоутворення, 
провести експериментальну стрільбу і порівняльне дослідження слідів. 

Якщо в слідах на досліджуваній і експериментальних кулях або 
гільзах будуть виявлені збіги низки загальних ознак і розходження 
окремих ознак, останні можуть бути оцінені експертом як викликані 
умовами збереження зброї або іншими чинниками. 

Встановлені збіги загальних ознак можуть бути підставою для 
висновку про те, що куля або гільза стріляна зі зброї такого самого 
калібру, системи, моделі, із такою самою будовою ствола (взаємним 
розташуванням і розмірами інших деталей зброї), як і зброя, що 

відшарування забруднень протектора на одязі. Відображення протектора 
дає можливість встановлення вид автотравми, положення тіла в момент 
переїзду, тип марку й іноді і конкретний екземпляр колеса [5, с. 32]. 

При безпосередньому переїзді спостерігається такі фази. Спочатку 
тіло жертви, перебуваючи в горизонтальному положенні, отримує удар 
рухомим колесом. Слідом за цим колесо на певній відстані протягує тіло, 
іноді перекочує його або відштовхує і лише потім переїжджає та здавлює. 

Отже роблячи висновок можна сказати, що дослідження пошкоджених 
тканин одягу є визначальним етапом при дослідженні ДТП. Завдяки 
знанням у цій галузі теперішні вчені та спеціалісти можуть встановити 
характер та тип аварії. Якими саме частинами автомобіля була завдана 
травма. Все це дає можливість встановити багато обставин ДТП. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ В 
РАМКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
Підписання 14 травня 2012 року Президентом України, прийнятого 

271 голосом народних депутатів, Кримінального процесуального кодексу 
(далі – КПК) [1], викликало чималий резонанс серед юристів-правників та 
осіб, котрі безпосередньо за професійним спрямуванням, належать до 
учасників кримінального провадження, в тому числі судових експертів. 
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  ототожнюється (висновок про групову приналежність). 
У висновку також відзначається, що індивідуальне ототожнення 

неможливе (або сліди на досліджуваній кулі або гільзі непридатні для 
ототожнення конкретного екземпляра зброї), із зазначенням причин, що 
обумовили неможливість ототожнення зброї. 

Найбільш складною при проведенні ідентифікаційних судово-
балістичних експертиз є оцінка відмінних ознак, які є підставою для 
категоричних негативних висновків. Безсумнівними показниками для 
заперечення ототожнення є розходження загальних ознак (кількість та 
напрямок нарізів та ін.). 

Нерідко експертами не враховується специфіка ототожнення 
револьверів за слідами на кулях. Для ідентифікації револьверів за 
стріляними кулями необхідно одержати експериментальні кулі, що 
стріляні з тієї самої камори барабана, що і досліджувана куля. Під час 
ототожнення револьверів за слідами на стріляних кулях необхідно 
дотримуватися таких правил: якщо відомо, із якої камори барабана був 
зроблений постріл на місці події (наприклад, залишилася стріляна гільза), 
із цієї камори необхідно зробити до трьох-чотирьох експериментальних 
пострілу; сліди на експериментальних кулях порівнюються між собою і зі 
слідами на досліджуваній кулі; якщо при цьому встановлюються збіги 
індивідуально-характерного комплексу стійких ознак, експерт робить 
категоричний позитивний висновок; якщо ж у слідах на 
експериментальних кулях виявляються збіжні ознаки з поруч загальними 
ознаками у слідах на досліджуваній кулі, але відсутні збіги окремих ознак 
(або збігаються частково), експериментальну стрільбу необхідно 
продовжити з інших камор. 

З тієї камори барабана, із якої стріляна експериментальна куля, що має 
сліди, найбільш подібні зі слідами на досліджуваній кулі, роблять ще два-
три постріли і знову проводять порівняльне дослідження. 

У висновках ідентифікаційних судово-балістичних (як і інших) 
експертиз можуть застосовуватися тільки категоричні (позитивні або 
негативні), ймовірні (позитивні і негативні) і висновок про неможливість 
вирішення питання про тотожність. 

При проведені судово-балістичних експертиз вогнестрільних 
пошкоджень (під час встановлення дистанції, напрямку, послідовності 
проведення пострілів, положення зброї і перепони в момент пострілу й ін.) 
найчастіше зустрічаються неповний і неправильний опис об’єктів із 
вогнепальними пошкодженнями і самих пошкоджень. 

У описах не вказуються ознаки, характерні для вогнепальних 
пошкоджень, як для основних та і для додаткових ознак пострілу. Не 
вказуються локалізація й орієнтація пошкоджень на досліджуваному 
об’єкті: відстань від відповідних базисних точок (країв предмета й ін.); 
точні розміри пошкодження; характер і розміри пошкоджень на різних 

криволінійною, гладкою і шорсткою. Крім того характер ушкодження 
залежить від сили удару, анатомічних особливостей пошкоджуваної 
частини тіла, наявності і властивості одягу та інших даних. 

На тканинах одягу сліди від дії ТТП виникають у вигляді скатування 
ворсу, уплощення ниток переплетення. У пошкоджений одяг можуть 
занурюватись частинки тупого предмету (скло), виявлення яких допомагає 
встановити їх природу. Тупі предмети можуть спричиняти на одязі сліди 
тиснення, повне розчавлення або його розрив. 

Розрив тканин одягу лінійної форми іноді може нагадувати розріз. 
Мікроскопічне дослідження допомагає розпізнати розрив. Мікроскопічне 
дослідження пошкоджень зручніше проводити на вирізаних шматочках 
одягу. Останні повинні вирізуватися так, щоб не постраждало само 
пошкодження. Ділянці вирізаної тканини додається форма п’ятикутника, 
вершина якого має бути направлена вгору, подібно до форми січеної 
ділянки шкіри, крім того, наносять умовні позначення «верх», «низ» 
незалежно від напрямку розрізу так, щоб дослідник згодом міг вільно 
орієнтуватися у напрямку розрізу відносно вертикального положення тіла. 
При вивченні країв пошкодження звертають увагу на стан кінців 
пересічених ниток: їх виступання, спрямованість, сплющення, 
розволокнення, забрудненість кров’ю, на глибоких (натільних) шарах одяг 
може бути виявлені глибки жиру. При вивченні кінців пошкодження 
уточнюють їх форму, дивляться, чи немає надривів. Для полегшення 
виявлення останніх злегка розводять краї отвору і зміщують їх відносно 
один одного [4, с. 83]. 

При огляді навколишньої тканини вивчають стан її – розволокнення, 
розпушена чи ні, виявляють надрізи її поверхні. Вивчення кінцевої нитки 
виробляють із зовнішньої і внутрішньої поверхні на предмет виявлення 
відшаровування її, розрихленності складових її волокон, надрізів або 
надривів. 

У необхідних випадках для полегшення її огляду і фотографування 
можна обережно видалити сусідні нитки, якщо вони заважають огляду. 
При мікроскопічному дослідженні не можна користуватися грубими 
інструментами, для відведення або фіксування ниток доцільно 
застосовувати тонкі інструменти – голку або пінцет [3, с. 30]. 

В разі прямого удару предметом на одязі утворюється слід у вигляді 
площини [3, с. 284]. Якщо предмет має чіткі краї або межі, то на тканинах 
одягу залишається ущільнення волокон відповідно до контуру або навіть 
роз’єднання тканини. Чіткіший контур на одязі залишає предмет, що має 
на поверхні забруднення (ґрунт, технічне мастило, фарба тощо). 

Травма від переїзду колесом автомобіля, зазвичай, співвідноситься з 
попереднім ударом по тілу [4, с. 120]. Основними механізмами утворення 
пошкоджень при переїзді є подальше здавлення тіла а також розтягнення 
тканин. Специфічним для переїзду є відображення забрудненого колеса і 
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  частинах предмета; особливості каналу пошкоджень; наявність, 
локалізація і розміри нашарувань сторонніх речовин тощо. 

Під час вивчення ознак вогнепальних пошкоджень необхідно 
застосовувати різні методи виявлення та дослідження слідів пострілу. 

При візуальному і мікроскопічному дослідженні визначається 
характер пошкодження, наявність дефекту матеріалу перепони, особливо 
країв і каналу пошкодження, наявність і локалізація сторонніх нашарувань 
і часток. 

Дослідження об’єктів з пошкодженнями в ультрафіолетовій ділянці 
спектра дозволяє виявити навколо вхідного отвору сліди мастила й їх 
локалізації. 

Вивчення об’єкта в інфрачервоній ділянці спектра (за допомогою 
фотозйомки або електронно-оптичного перетворювача) дозволяє виявити і 
зафіксувати картину розподілу кіптяви пострілу навколо вхідного отвору. 

Результати досліджень обов’язково фіксують фотозйомкою вхідні і 
вихідні пошкодження, що дозволяє диференціювати їх за ознаками. 

Хімічні методи дослідження (насамперед контактно-дифузійний метод 
виявлення металів у кіптяві пострілу) дозволяють визначити відстань і 
напрямок пострілу. 

Фізичні (спектральний) методи дослідження дозволяють провести 
порівняння складу відповідних компонентів заряду і снаряда з 
боєприпасами, вилученими в підозрюваного, а також вирішити низку 
інших питань. 

Під час проведення судово-балістичних експертиз, пов’язаних із 
установленням дистанції пострілу за особливостями вогнепальних 
пошкоджень на перепонах, деякі експерти обмежуються зіставленням 
пошкоджень із характеристиками вогнепальних пошкоджень, описаними в 
спеціальної (криміналістичній і судово-медичній) літературі. 

Обґрунтування висновків про дистанцію стрільби лише на підставі 
довідкових даних є істотнім недоліком і може бути причиною експертної 
помилки. 

По-перше, описані в довідниках ознаки вогнепальних пошкоджень, 
отримані при стрільбі з різних дистанцій із відповідної зброї, утворюються 
при використанні високоякісних боєприпасів заводського спорядження. 

По-друге, ці дані в різних літературних джерелах дещо відрізняються, 
що може бути пояснено використанням для експериментів різної зброї (за 
ступенем зношення й інших показників), а також різних боєприпасів. 

По-третє, якщо експерту не відомо, які боєприпаси були використані 
при пострілі на місці події, порівнювати утворені в таких умовах 
вогнепальні пошкодження з отриманими при стрільбі стандартними 
набоями не можна. 

З урахуванням викладеного при визначенні дистанції пострілу за 
пошкодженнями обов’язковим етапом експертизи є експериментальна 

Пиріжок Т.С. 
СТЕРЕОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПОШКОДЖЕНИХ ТКАНИН ОДЯГУ ПРИ ДТП 
Зростання автомобілебудування призводить до підвищення 

інтенсивності руху на дорогах. У зв’язку з цим значно ускладнюються 
проблеми забезпечення безпеки руху. 

Порушення правил безпеки руху автомототранспорту, що спричинило 
за собою ДТП, відноситься до злочинів проти громадської безпеки, 
громадського порядку і здоров’я населення. Визначальним моментом при 
кваліфікації названих правопорушень є наслідки які настали, зазначені в 
законі, до яких відноситься шкода. Тому в даному дослідженні 
використовуючи спеціальні знання буде розкрито механізм 
слідоутворення та певні характерні пошкодження, що виникають при 
ДТП. 

Теоретичну базу вчень про пошкодження тканин одягу після наслідків 
ДТП та процес їх подальшого дослідження склали роботи: З.Д. Дереха, 
Ю.Е. Заворицкого, В.Б. Кисельова, В.А. Ксенофонтова, А.А. Матишева, 
А.Р. Рахімова, В.Ф. Смирнова, А.А. Солохіна, В.К. Стешица та інших. 

Автомобільною травмою називають механічні тілесні ушкодження, 
які були спричинені в процесі ДТП частинами рухомого автомобіля або 
спричинені падінням із рухомої машини [1, с. 6]. 

Автомобільні події дуже швидкоминучі, але випадок протікає 
циклічно і у декілька фаз. Наприклад, при ударі автомобілем можна 
виділити такі фази: зіткнення частин автомобіля з тілом, відкидання тіла і 
падіння на ґрунт, ковзання тіла по асфальту, а при переїзді такими фазами 
можуть бути: контакт колеса з тілом, штовхання тіла колесом, наїзд 
колеса на тіло, волочіння тіла. Важливу роль відіграє дослідження одягу у 
випадках дорожньо-транспортних пригод, оскільки одяг людини одним з 
перших стикається частинами автомобіля, предметами на дорозі і 
дорожнім покриттям. 

Пошкодження одягу можуть бути різноманітними залежно від 
характеру його тканини, предмета, що спричиняє травму, механізму його 
дії, сили удару. Виявлення і детальне дослідження пошкоджень одягу 
дозволяє ідентифікувати предмет, що спричинив травму, або його 
частини, порівняти і співвіднести виявлені на тілі й одязі сліди і 
пошкодження, правильно їх оцінити. Різані пошкодження одягу можуть 
мати не тільки прямолінійну, а й дугоподібну і навіть зигзагоподібну 
форму [2, с. 282]. 

Під час автомобільної аварії ушкодження у потерпілих можуть 
виникнути від стискання тіла, розтягнення і тертя. Та вираження 
пошкоджень варіюється від особливого конкретного випадку [3, с. 81]. 

При ДТП, зазвичай, має місце травма спричинена тупими твердими 
предметами (далi ТТП). Травмуюча поверхня може бути плоскою, 
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  стрільба зі зброї, що перевіряється, спеціально підібраними набоями та 
перепонами, що були на місці події. 

Зі зброї проводять із зазначеної дистанції три-п’ять 
експериментальних пострілів. Після дослідження пошкоджень на 
мішенях, у залежності від відповідності або невідповідності ознак 
пошкоджень на досліджуваній і експериментальних мішенях, або 
припиняють експериментальну стрільбу, або роблять серію пострілів з 
інших дистанцій (по три-чотири пострілу з кожної дистанції). Результати 
порівняння всіх отриманих мішеней дозволяють визначати дистанцію, із 
якої був зроблений постріл, що утворив досліджуване пошкодження [1]. 

Потрібно мати на увазі, що дистанція пострілу визначається, як 
правило, із точністю від десятків сантиметрів (відстань у межах дії 
додаткових чинників пострілу) до декількох метрів (відстань за межами 
дії додаткових чинників пострілу), а також під час стрільби шротом. 
Більш точно визначається дистанція стрільби під час пострілу впритул. 

Усунення всіх зазначених помилок та недоліків при проведенні 
судово-балістичних експертиз буде сприяти підвищенню якості, 
обґрунтованості та доказової цінності висновків в ефективному 
використанні їх в слідчий та судовій практиці при розслідуванні злочинів, 
пов’язаних з використанням вогнепальної зброї і набоїв до неї. 
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Кравчук О.В. 
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТАТУСУ КЕРІВНИКА 
СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ УСТАНОВИ 
У кримінальному процесі на сьогоднішній день серед невирішених 

проблем теоретико-прикладного характеру залишається проблема 
відсутності в чинному кримінальному процесуальному законодавстві 
окремих норм щодо статусу керівника судово-експертної установи та його 
повноважень. Їх визначення на сьогодні зумовлено потребами практики 
організації та безпосереднього проведення судових експертиз у 
кримінальних провадженнях. Адже, саме керівник судово-експертної 
установи відіграє важливу роль у її діяльності та функціонуванні. 

при проходженні паперу через барабан електрофотографічного 
друкуючого пристрою, на аркуші залишаються невидимі, для 
неозброєного ока, порошинки тонеру (полімерні частинки розміром від 5 
до 20 мікрон). Дана обставина дозволила в подальшому вирішити питання 
відносно послідовності нанесення штрихів, де відсутні явні місця 
перетину. 

Застосування мікроскопічного методу дозволяє експерту виявити такі 
ознаки, що свідчать про хронологічну послідовність виконання штрихів: 

1. Наявність барвної речовини ручки на поверхні тонеру (мал. 1); 
2. Наявність тонеру на поверхні барвної речовини ручки (мал. 2). 
Слід пам’ятати, що картина, яка спостерігається експертом, може 

здаватися помилковою, а висновок за результатами дослідження – 
неправильним [1, с. 160-161]. Це відбувається, якщо барвник не покриває 
тонер або тонер знаходиться не на барвнику. Тобто головною умовою має 
бути те, що барвники мають знаходитись один на одному. Штрихи 
повинні вивчатися по всій своїй довжині, особливо це стосується 
положення, коли тонер виглядає розташованим зверху. 

 

.  
 

                                               Мал. 1.                                  Мал. 2. 
Мал. 1. 2. Перетинання штрихів кулькової ручки зі штрихами тонеру 

 
Таким чином, застосування вище описаного методу та обладнання 

дозволяє вирішувати питання відносно послідовності нанесення реквізитів 
документу, що виготовлений електрофотографічним способом, при 
відсутні видимих місць перетинання штрихів тонеру з іншими 
реквізитами документа. 
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  Вирішенню вказаної проблеми, а також інших проблем щодо 
організації судово-експертної діяльності, присвячені праці багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених процесуалістів та криміналістів, серед 
яких: Т.В. Аверьянова, А.Р. Белкин, А.І. Вінберг, Л.М. Головченко, 
В.Г. Гончаренко, А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.С. Кузьмічов, 
В.К. Лисиченко, П.І. Репешко, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, 
Е.Б. Сімакова-Єфремян, О.В. Хомутенко, М.Л. Цимбал, А.С. Червинський, 
В.Ю. Шепітько, О.Р. Шляхов, М.Г. Щербаковський, Н.П. Яблоков та інші. 

У різний час вчені неодноразово наголошували на необхідності 
законодавчого врегулювання питань, пов’язаних із повноваженнями 
керівника судово-експертної установи в Україні. Їх зусиллями було 
створено теоретичне та методологічне підґрунтя для сучасних і майбутніх 
наукових розробок. Проте на даний час, коли наразі актуальним є питання 
вдосконалення існуючого законодавства щодо здійснення кримінального 
судочинства в Україні та реформування правоохоронної системи в цілому, 
існує необхідність акцентування уваги на необхідності вирішення в тому 
числі й вказаної вище проблематики. 

У новому Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – 
КПК) передбачаються різні суб’єкти проведення судових експертиз. Так, 
згідно зі статтями 242-244 КПК на стадії досудового розслідування для 
проведення експертизи залучається експерт, а статтею 332 КПК 
передбачено, що під час судового розгляду суд має право своєю ухвалою 
доручити проведення експертизи експертній установі, експертові або 
експертам [1, с. 619-626, 2, с. 45-48]. 

Хоча у статтях 242-244 КПК експертні установи як такі не 
передбачені, однак експерти, які залучаються для проведення експертиз 
по суті обов’язково є співробітниками таких установ. Пояснюється це тим, 
що згідно з Законом України «Про судову експертизу» судово-експертна 
діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і 
судово-психіатричних експертиз, які в більшості випадків і проводяться у 
кримінальних провадженнях, здійснюється виключно державними 
спеціалізованими установами. 

Якщо експертиза проводиться в експертній установі, то неминуче 
з’являється особа керівника такої установи, як посередник між особою, що 
призначила експертизу, і експертом. Цілком очевидно, що залучення 
експерта – співробітника державної експертної установи стороною 
захисту на договірних умовах, також не може бути здійснено без участі 
керівника установи [3, с. 212]. 

Тобто, в будь-якому випадку в цих правовідносинах діє ще й керівник 
установи зі своїми правами і обов’язками, які, по суті, мають не тільки 
адміністративний, а й процесуальний характер. Разом з тим у чинному 
КПК України, на відміну від (ст. 198 КПК 1960 р.), жодної вказівки на 
особу такого суб’єкта немає, хоча для порівняння щодо керівника органу 

шляхом встановлення: справжності бланку документа, справжності 
реквізитів документа (тексту, підписів, відбитків печаток (штампів) тощо), 
відсутності факту внесення змін у першочерговий зміст документа 
(дописка, (допечатка), підчистка, травлення, змивання, переклеювання 
фотокартки тощо), логічного або встановленого порядку внесення 
реквізитів документа або періоду часу виконання документа, чи його 
реквізитів, останнє належить до найскладніших завдань, що пояснюється 
багатьма факторами. Одними з яких є відсутність сучасних методик та 
обладнання. 

Питання встановлення часу складання документа може вирішуватись 
шляхом встановлення послідовності виконання реквізитів документа. 

Для встановлення послідовності нанесення штрихів, що 
перетинаються існує велика кількість методів, які дозволяють отримувати 
стабільні та об’єктивні результати. Принципова можливість вирішення 
питання стосовно того, що було виконано раніше текст, чи підпис або 
підпис, чи відбиток печатки, обумовлена наявністю хоча б одного місця 
перетину штрихів [2, с. 5]. 

На сьогоднішній день експерти, при відсутності взаємних місць 
перетинання штрихів, роблять висновки щодо неможливості вирішення 
питання, пояснюючи це даним фактом або відсутністю науково-
обґрунтованої методики зі встановлення послідовності нанесення 
реквізитів документа штрихи яких не мають спільних місць перетинання. 
Також, до цього переліку можна віднести і ті об’єкти, які мають одне 
місце перетинання, що також унеможливлює, у більшості випадків, 
вирішення питання. 

В даній статті розглянуто можливості встановлення послідовності 
нанесення реквізитів документу, що виготовлений електрофотографічним 
способом при відсутності видимих місць перетинання 
електрофотографічних штрихів тексту з іншими реквізитами документа. 

Одними з основних і найбільш ефективних напрямів у розробці 
теоретичних і методичних основ судово-технічної експертизи документів 
продовжують залишатися експериментальні дослідження. Також важливу 
роль відіграє сучасне обладнання, яке у поєднанні з експериментом 
дозволяє винаходити нові можливості для вирішення даних питань. 

Так, експериментальним шляхом, за допомогою металографічного 
мікроскопу «Альтамі» МЕТ 1М, при збільшенні 400-800×, 
встановлювалась послідовність нанесення штрихів. 

Суть експерименту полягала в отриманні експериментальних зразків з 
подальшим вивченням їх за допомогою вказаного мікроскопу, для цього: 
по-перше, на лазерному принтері було роздруковано аркуш, на чистому 
полі якого кульковою ручкою наносилися рукописні записи (підписи); по-
друге, на чистий аркуш паперу наносився підпис (рукописні записи), після 
чого аркуш пропускався через друкуючий пристрій. Справа в тому, що 
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  досудового розслідування містяться (п. 8 ст. 3 та ст. 39 чинного КПК 
України). 

Одним із варіантів пояснення такої ситуації може бути те, що 
тривалий час окремими процесуалістами і криміналістами 
висловлювалась думка, згідно з якою керівник судово-експертної 
установи не є учасником кримінального судочинства, а його 
процесуально-правовий статус повністю залежить від органу або особи, 
що призначила судову експертизу, а також про те, що керівник експертної 
установи діє як посадова особа, а не як суб’єкт процесу. 

У зв’язку з цим, більшість існуючих наукових праць присвячених 
вивченню саме особи експерта. В них містяться висновки щодо 
самостійності останнього, наголошується на необхідності розширення 
прав і обов’язків експерта, їх конкретизації. При цьому керівникові 
судово-експертної установи відводилася другорядна роль при призначенні 
та організації виконання судових експертиз. 

На нашу думку, така позиція є хибною оскільки фактично саме 
керівник установи виконує необхідні організаційні функції, пов’язані з 
проведенням експертиз безпосередньо експертами, серед яких: прийняття 
експертиз до виконання, повернення їх з причин вказаних в КПК та у 
відомчих нормативно-правових актах; контроль термінів виконання 
експертиз і, в певній мірі, їх якості; організація проведення комісійних або 
комплексних експертиз експертами ввіреної установи, а також 
міжвідомчих експертиз; задоволення клопотань як від сторони 
кримінального провадження, так і від експертів. 

Відсутність процесуальної регламентації повноважень керівника 
судово-експертної установи залишає невизначеним питання їх 
розмежування на процесуальні та непроцесуальні (адміністративні, 
господарчі тощо). 

Отже, виходячи з вище викладеного можна зробити висновки, що на 
сьогодні статус керівника судово-експертної установи в кримінальному 
процесуальному законодавстві України не визначений, а його 
повноваження регламентуються наказами та інструкціями різних 
відомств, які до того ж містять деякі відмінності. 
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ушкодження проти світла; 
– ушкодження на тілі потерпілого: рани, садна, синці характерної 

форми (що відображає форму можливих профілів кулі), а також лінійні і 
уламкові переломи кісток, розриви внутрішніх органів (залежно від 
відстані пострілу і контактної швидкості польоту кулі); 

– вхідні рани: наявність центрального дефекту тканини, радіальні 
розриви і надриви країв (у межах механічної дії порохових газів); 

– переломи кісток: а) плоских – дірчасті, уламкові, вдавлені; б) 
трубчастих кісток – лінійні і уламкові; 

– штамп-відбиток (відображає особливості будови дульного зрізу 4-х 
ствольного пістолета): переважно прямокутний із закругленими кутами 
або з 4-ма кільцеподібними саднами – при щільному упорі; 

– відкладення додаткових продуктів пострілу: максимальний діаметр 
відкладень кіптяви 16 см, відкладення частинок пороху на відстані до 50 
см, відкладення частинок гуми. 

 
 
Пелюшок В.Г. 
МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ 
НАНЕСЕННЯ РЕКВІЗИТІВ У ДОКУМЕНТІ, ЩО 
ВИГОТОВЛЕНИЙ ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЧНИМ 
СПОСОБОМ, ПРИ ВІДСУТНОСТІ ВИДИМИХ 
МІСЦЬ ПЕРЕТИНУ ШТРИХІВ 
Сучасний розвиток науки і техніки сприяє виникненню нових 

технологій та пристроїв, а світова мережа «Інтернет» відкриває доступ до 
різноманітної інформації, у тому числі і криміналістичної. У свою чергу 
кримінальний світ, для досягнення своєї мети, вигадує нові способи та 
можливості підробки документів, використовуючи знання криміналістики 
та досягнення науково-технічного прогресу. 

В останнє десятиліття все більше набирає оберти оперативна 
поліграфія, серед якої значну частину займає цифровий друк. Для 
виготовлення документів, у більшості випадків, використовують 
комп’ютерну техніку – друкуючі пристрої з електрофотографічним 
способом нанесення зображень. Основними перевагами якої є: відсутність 
друкуючої форми, можливість швидко змінювати макет документа та 
здатність роздруковувати велику кількість аркушів документів за 
короткий проміжок часу, що значно збільшує документообіг. 

У процесі розслідування злочинів, нерідко виникає необхідність у 
техніко-криміналістичному дослідженні документів, використаних як 
засіб вчинення злочину або як засіб приховування його слідів чи 
документів, що сприяють з’ясуванню обставин справи. 

При цьому одним із основних завдань технічного дослідження 
документів є визначення достовірності документа, яке досягається 
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  3. Щербаковський М.Г. Нормативне регулювання використання 
спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі 
України / М.Г. Щербаковський, С.О. Торопов // Право і безпека. – 2012. – 
№ 4. – С. 212. 

 
 
Кравчук П.Ю. 
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД 
ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ 
1. Психологічні знання – це система відомостей про закономірності 

виникнення і розвитку психіки, психічні явища, процеси, стан, 
спілкування, поведінку, діяльність людини. Психологічні знання, що 
використовуються в кримінальному процесі, є відносно завершеною, хоча 
й динамічною системою. З їх допомогою пізнаються окремі факти і явища, 
що цікавлять працівників оперативних підрозділів, слідство, прокурора, 
суд, захист. Тобто в межах окремого кримінального провадження 
встановлюються нові знання про особистість, кримінальне 
правопорушення, підозрюваних та інших учасників процесу, які 
підлягають психологічному дослідженню. 

Психологічним пізнанням у кримінальному процесі вважають процес 
цілеспрямованого відображення об’єктивних проявів психіки, особистості, 
конкретної особи чи психічного складу поведінки, діяльності, який 
здійснюється за допомогою пізнавальної діяльності обізнаної особи [16, 
с. 188]. 

Питанням використання психологічних знань під час розкриття та 
розслідування кримінальних правопорушень присвячені публікації низки 
українських та зарубіжних науковців, зокрема В.Д. Берназа [2]; 
В.І. Боярова [4], В.Г. Гончаренка [5], Е.П. Грішиної [7], Г.А. Димова [8], 
Я.В. Комісарової [10], В.П. Корж [11], Л.Н. Костіної [13], М.В. 
Костицького [14], С.М. Лозової [15], А.В. Старушкевича [20, 21], В. 
Тіщенка [24], Є.Н. Холопової [25], В.Ю. Шепітька [26] та ін. 

2. Проведене нами узагальнення показало, що основними напрямами 
використання спеціальних психологічних знань під час розкриття та 
розслідування кримінальних правопорушень загалом, та грабежів і розбоїв 
зокрема, пропонуються такі: 

– визначення неправдивих показань [13, с. 124; 19, с. 27-28]; 
– складання «психологічного портрета» правопорушника та 

передбачуваної жертви [4, с. 117; 6, с. 25; 15; 22; 23]; 
– консультативна допомога в проведенні слідчих дій, оперативно-

розшукових заходів за участю осіб, які мають дефекти, патологічні зміни 
психіки [26, с. 36; 6, с. 26; 17, с. 419]; 

– проведення судово-психологічних експертиз [26, с. 36; 6, с. 26; 25, 
с. 25; 17, с. 419]; 

дрібнозазубрені. Варто зазначити, що в м’яких тканинах в місці переломів 
відзначалися численні ділянки відкладення кіптяви і порохових часток. 

При пострілах впритул в ділянку черева утворювалися рани 
неправильної овальної форми з відносно рівними краями. Навколо 
ушкоджень спостерігалося зональне відкладення кіптяви сіро-чорного 
кольору. Раневі канали проходили крізь черевну стінку, сліпо 
закінчувалися в органах черевної порожнини, де і розташовувався 
вогнепальний снаряд. Довжина раневих каналів була в межах 8-10 см. При 
пострілах з відстані 100 см на животі в місці контакту кулі рана не 
формувалась, виникали тільки садна неправильної овальної форми. 

При пострілах в ділянку плеча біоманекенів впритул виникали рани 
неправильно-зірчастої форми з дефектом тканини. Краї ушкоджень 
нерівні. Довжина ранових каналів була в межах 6-7 см, м’язи по ходу 
ранових каналів були розтрощені, частково розшаровані. 

Постріли впритул в стегно призводили до утворення ран різної форми 
з дефектом тканини, нерівними осадженими краями і множинними 
радіальними розривами. Навколо пошкодження спостерігалося зональне 
кільцеподібне відкладення кіптяви сіро-чорного кольору. Довжина 
раневих каналів у м’яких тканинах стегна становила 8-9 см. М’язи в 
початкових ділянках, розтрощені, розшаровані, в ложі снаряда 
розволокнені. Постріли впритул в гомілку спричинювали виникнення 
аналогічних ушкоджень. Довжина ранових каналів у м’яких тканинах 
гомілки коливалися в межах 6-7 см. 

При пострілах з відстані 100 см в стегно або гомілку виникали тільки 
поверхневі ушкодження – садна неправильної круглої, овальної або 
грибоподібною форми із западаючим дном темно-червоного кольору. 

Особливості уражаючої дії факторів пострілу, а також 
розповсюдження і відкладення продуктів пострілу з «травматичного» 
пістолета повністю вкладаються в типову, для вогнепальної зброї, 
класифікацію дистанцій і відстаней пострілу. 

Відмінністю є відносно невелика протяжність близької дистанції 
пострілу – до 50 см (зазвичай 150-200 см і більше). Це можна пояснити 
тим, що досліджувані пістолети відносяться до безствольної зброї, що не 
дозволяє частинкам пороху набрати велику швидкість у момент пострілу, 
що відображається на відстані їх максимального польоту в бік перешкоди. 

Виходячи з вищевикладеного, до ознак пошкоджень з досліджуваної 
зброї нелетальної дії потрібно віднести як практично всі ознаки дії 
вогнепальної зброї малої потужності, так і низку особливостей, 
характерних тільки для даної зброї: 

– вид поранень: сліпі, проникаючі (залежно від контактної швидкості) 
з наявністю гумової армованої кулі в кінці ранового каналу; 

– пошкодження тканини одягу: наскрізні дефекти з нерівними краями, 
розрідженням тканини по краях і виступом разволокнених ниток 
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  – вироблення тактики окремих слідчих дій з урахуванням 
індивідуальних особистісних характеристик осіб, які цікавлять 
слідчого [4, с. 118; 6, с. 26; 15]; 

– участь у розробці соціально-психологічних портретів і розшукових 
«профілів» осіб, які вчинили серійні вбивства, для забезпечення 
цілеспрямованого розшуку [3, с. 8-9; 2, с. 45-46; 6, с. 26; 20; 21; 24, с. 105; 
27, с. 11]; 

– участь в якості педагога під час допиту неповнолітнього та 
малолітнього свідка, потерпілого, підозрюваного [6, с. 26; 15, с. 99-100]; 

– участь психолога-спеціаліста в галузі нейролінгвістичного 
програмування у допитах свідків, підозрюваних, обвинувачуваних [6, 
с. 26; 8, с. 43]; 

– консультація психолога-спеціаліста в галузі вікової, соціальної і 
кримінальної психології під час розслідування правопорушень 
неповнолітніх [12, с. 91]; 

– допомога в узагальненні соціально-психологічних характеристик 
злочинного угруповання, психологічних особливостей неповнолітніх 
підозрюваних з подальшою побудовою прогнозів поведінки цих осіб під 
час проведення слідчих дій [12, с. 92]; 

– допомога слідчому під час формулювання питань в процесі 
призначення судово-психологічної експертизи та комплексних 
психологічних експертиз [12, с. 92]; 

– соціально-психологічний аналіз взаємодії слідчого з працівниками 
органів внутрішніх справ під час розслідування групових 
правопорушень [12, с. 92]; 

– допомога у встановленні психологічного контакту та довірчих 
відносин з неповнолітніми, чинення на них психолого-педагогічного 
впливу під час досудового розслідування [13, c. 124]; 

– допомога у вирішенні конфліктів і бар’єрів спілкування, ослаблення 
і припинення протидії розслідуванню [13, c. 124]. 

– визначення ролі кожного з учасників групового правопорушення 
(лідер, «слабка ланка» тощо), що важливо під час розслідування 
організованої протиправної діяльності [4, c. 117-118]. 

3. Серед загальних умов допустимості застосування спеціальних 
психологічних пізнань у кримінальному судочинстві, незалежно від його 
організаційно-тактичних форм, можна виділити: а) відповідність 
застосування прийомів і методів діючому законодавству; б) етична 
допустимість таких прийомів і методів; в) наукова обґрунтованість і 
експериментальна достовірність використовуваних положень і висновків; 
г) неприпустимість виходу за межі компетенції і застосування спеціальних 
психологічних пізнань для відповідей на правові питання (мотив, мета, 
вина тощо) [17, с. 420]. 

4. Проведене нами дослідження, вивчення відповідних публікацій 

При пострілах з відстаней понад 50 см форма пошкоджень 
визначалася орієнтацією кулі в момент контакту з перешкодою і в ряді 
випадків повторювала контур бічного профілю кулі. Краї пошкоджень 
були нерівні, а виступаючі в просвіт пошкодженні кінці ниток – 
розгалуженими. 

Ділянки відкладення кіптяви пострілу в місці пошкоджень мали 
круглу або неправильно-круглу форму. Діаметр відкладення кіптяви від 
упору до максимального візуального виявлення збільшувався залежно від 
відстані пострілу. 

Вивчення характеру деформацій, що виникають від дії гумових куль 
на пластилінових блоках (залежно від відстані пострілу), показали, що 
порожнини в блоках мали конусоподібну форму, вершина яких звернена в 
сторону польоту снаряда. 

Дослідження з вивчення пошкоджень біомоделей, заподіяних 
пострілами з пістолетів «ПБ-4» і «ПБ-4М» з різних відстаней, показали, 
що на тілі можуть виникати садни, синці, рани і переломи. 

При пострілах в лобову, скроневу і потиличну ділянки біоманекенів з 
відстані упору формувалися проникаючі сліпі поранення, що 
супроводжувалися руйнуванням черепа. Вхідні рани мали хрестоподібну, 
неправильно-зірчасту або неправильно-овальну форму з нерівними 
краями, в центральній частині яких утворюється дефект тканини, як 
правило, неправильної круглої форми, у вигляді усіченого конуса, 
основою, зверненою всередину. 

За умов щільного упору на шкірі навколо рани виникав характерний 
відбиток дульного краю 4-х ствольної зброї у вигляді 4-х кільцеподібних 
саден. У випадках пострілів з відстані нещільного упору на шкірних 
покривах навколо ушкоджень осідала кіптява сіро-чорного кольору. 

При пострілах з відстані 100 см в тім’яно-скроневій ділянці 
біоманекенів виникали вхідні вогнепальні рани різної форми з нерівними 
краями. Відповідно проекції вхідних ран на кістках черепа визначають 
вдавлені переломи, що складаються з безлічі дрібних фрагментів кісток. 
Раневі канали головного мозку мали довжину 7-8 см. У кінцевій їх частині 
знаходився вогнепальний снаряд (гумова куля). 

Постріли в груди біоманекенів з відстані до 100 см призводили до 
виникнення вхідних ран неправильної овальної форми з нерівними 
краями. При пострілах впритул спостерігалися множинні радіальні 
розриви шкіри і кільцеподібної форми відкладення кіптяви сіро-чорного 
кольору. Ці поранення спричинювали виникнення переломів ребер і 
супроводжувалися ураженням внутрішніх органів. Загальна довжина 
ранових каналів коливалася в межах 6-7 см. Ці переломи на зовнішній 
поверхні ребер мали дугоподібну форму, а на внутрішній – лінії переломів 
перетинали ребро в поперечному напрямку, утворюючи великі фрагменти 
у вигляді кільцеподібних виступів. Краї переломів нерівні, 

160 217 



  науковців та практиків [9; 18; 1 та ін.] дало можливість виокремити 
проблеми, які виникають під час оцінки слідчими висновків судово-
психологічних та комплексних психолого-психіатричних експертиз у 
кримінальних провадженнях про грабежі та розбої: 

1) повторні експертизи призначаються у випадках сумнівів в 
обґрунтованості початкових висновків, що характерно для випадків коли 
ці висновки не узгоджуються із вчиненим і відомостями про особу 
досліджуваних, про характер вчинених ними правопорушень; 

2) в актах експертиз, особливо у випадку визначення вікової 
неосудності неповнолітніх, не завжди відображаються застосовані 
методики дослідження психіки досліджуваних, що ускладнює оцінку 
повноти виконаної експертами роботи і обґрунтованості висновків (іноді 
повідомляється про те, що у психологів і психіатрів немає єдиних підходів 
до оцінки психічного стану неповнолітніх, що тягне за собою різні 
висновки початкової і повторної експертиз); 

3) іноді висновки експертів є суперечливими; 
4) не завжди оптимальною є організація судово-психолого-

психіатричного обслідування досліджуваних, можливість амбулаторного 
їх дослідження необґрунтовано заміняється стаціонарним, що призводить 
до продовження строків досудового розслідування та утримання під 
вартою. 
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еластичними кулями, вимірюється одиницями. Згідно з цими 
дослідженнями, в подібних ситуаціях можуть виникати різні ушкодження: 
сліпі поранення грудної клітини, проникаючі в плевральну порожнину з 
переломами грудини і ребер, ушкодженнями серця і легенів; сліпі і 
проникаючі в порожнину очеревини поранення з пошкодженням печінки, 
кишечнику; непроникаючі поранення грудної клітини і живота; сліпі 
поранення стегна на глибину м’язів або підшкірної жирової клітковини. 

У більшості спостережень на місці контакту гумової кулі з 
перешкодою виникали вхідні вогнепальні ушкодження, а в ряді випадків 
при контакті з тілом – синці або садни. Ушкодження мали круглу, 
неправильно-зірчасту форму і багато в чому залежали від виду контакту 
кулі з перешкодою. Розміри їх коливалися в межах від 0,5×0,5 см до 
3,0×1,5 см. 

Особливістю поранень, завданих з «травматичної» зброї, був їх сліпий 
характер, при цьому в 44% випадків вогнепальний снаряд знаходився в 
кінцевій частині ранового каналу. Характерним було виникнення 
вдавлених, дірчастих і уламкових проломів твердої перешкоди. 

Проведені дослідження з визначення швидкості польоту гумової кулі 
при пострілах з різних відстаней з пістолета «ПБ-4» набоями травматичної 
дії показали, що її швидкість значно нижче швидкості куль з інших видів 
короткоствольної зброї. Відзначено виражене зменшення швидкості 
снаряда в залежності від відстані пострілу. 

У результаті вивчення експериментальних ушкоджень, що виникають 
на різних видах об’єктів з різних відстаней пострілів (від 0,5 см до 500 см), 
встановлено, що на небіологічних об’єктах (аркушах картону та ДСП) 
пошкодження мали вигляд вдавлень глибиною від 0,1 см до 0,3-4 см. 
Форма їх була різна: кругла, овальна, неправильно-прямокутна і залежала 
від виду положення снаряда в момент його контакту з перешкодою. 

Дослідження вхідних кульових пошкоджень імітаторів одягу 
показали, що, залежно від відстані пострілу, виникали такі групи різних за 
характером пошкоджень. 

При пострілах впритул пошкодження мали хрестоподібну форму з 
нерівними краями, з дефектом тканини в центрі. При щільному упорі 
формувався штамп-відбиток з 4-ма кільцеподібними слідами від кордонів 
прилягання до тканини 4 -х стволів пістолета. 

Постріли з відстані від 1 до 10 см призводили до виникнення 
пошкоджень неправильної зірчастої або неправильної круглої форми. У 
ряді випадків (залежно від виду контакту снаряда з перешкодою) – 
прямокутну форму з нерівними, частково розволокненими краями і 
множинними радіально розташованими розривами тканини. 

Постріли з відстаней від 10 до 50 см призводили до утворення 
пошкоджень переважно круглої, овальної, прямокутної форми з нерівними 
краями. 
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законодавчо не встановлена, необхідно доповнити ст. 51 Закону ч. 4 про 
можливість залучення спеціалістів для необхідної допомоги нотаріусу в 
проведенні нотаріальних дій. 

При проведенні експертиз в кримінальному процесі експерт повинен 
дати об’єктивний письмовий висновок щодо поставлених питань, 
використовуючи при цьому всі доступні досягнення науки та техніки 
(ст. 101 КПК). З метою забезпечення зазначеного законом передбачена 
кримінальна відповідальність експерта за відмову або ухилення від 
складання висновку, а також відповідальність за складання завідомо 
неправдивого висновку, про що експерт попереджається особою, яка 
проводить дізнання, слідчим, прокурором або судом (ст. 385 КК). 

Вважаємо також доцільним передбачити умови складання висновку 
експерта та його структуру в ст. 511 Закону України «Про нотаріат». 

На сьогодні залишаються невизначеними в законодавчому, 
теоретичному і практичному плані правовий статус залучення нотаріусом 
спеціаліста, використання консультацій, а також оцінка доказової 
значимості отриманих нотаріусом висновків експерта. 

 
 
Пачевська Г.К. 
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ 
ПОСТРІЛУ З «ТРАВМАТИЧНОЇ» ЗБРОЇ 
Результати вивчення різних документів, у тому числі судово-

медичних висновків, свідчать, що експерти зазнавали труднощів у 
вирішенні низки питань, що цікавлять судово-слідчі органи, при 
розслідуванні правопорушень у випадках заподіяння ушкоджень 
пострілами з «травматичної» зброї. 

Найбільші труднощі у експертів виникали при вирішенні питань про 
вид, калібрі зброї та відстані пострілу. Незважаючи на наявні об’єктивні 
дані, вид і калібр зброї не визначалися ні в одному з аналізованих 
випадків, а відстань пострілу встановлювалося тільки в 10% 
спостережень. 

У 32% випадків судово-медичні експерти у своїх висновках вказали, 
що виявлені у потерпілих ушкодження є вогнепальними і могли бути 
заподіяні з «травматичного» пістолета. В інших спостереженнях 
зазначалося, що ушкодження заподіяні тупим предметом із обмеженою 
ударною поверхнею, що не мало переконливої аргументації. 

Як правило, питання про заподіяння ушкоджень з конкретного виду 
зброї гумовими кулями вирішувалося у ймовірній формі на підставі даних, 
представлених правоохоронними органами. 

Гумові кулі відносяться до снарядів спеціального призначення, що 
використовується при застосуванні вогнепальної зброї. Кількість судово-
медичних досліджень, що стосуються оцінки ушкоджень, завданих 
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Термінологічні дослідження вивчають назви, торгові марки, іменні 
прізвища тощо, як результат людської діяльності (аналіз понять, термінів, 
найменувань тощо як засіб позначення об’єктів діяльності людини), 
аналізують однозначності й неоднозначності тлумачення терміну 
відповідно до мовленнєвої ситуації та у зв’язку з контекстом; аналіз 
семантичного поля слова, словосполучення та його значення. 

Необхідність таких досліджень пов’язана зі збільшенням кількості 
цивільних і кримінальних справ, пов’язаних з позовами про захист честі, 
гідності, ділової репутації, з позовами про тлумачення слів, 
словосполучень, фрагментів текстів правочинів, договорів, з справами про 
наклеп та образи. 

Лінгвістична експертиза в сучасний період знаходиться ще на етапі 
становлення. 

Габітоскопічна (або портретна) експертиза. Предметом її 
дослідження є якості зовнішнього вигляду людини, опис її зовнішності. 
Зовнішній вигляд характеризується анатомічними і функціональними 
ознаками, прикметами одягу та інших предметів (предмети, що носить 
особа, – костилі, парасольки, палиці тощо). Серед них виділяють особливі 
прикмети або прикмети, які кидаються в очі і рідко зустрічаються. Вони 
мають найбільше ідентифікаційне значення. Ступінь стійкості зовнішніх 
ознак різна, найбільш стійкі анатомічні ознаки. Ця експертиза вирішує 
ідентифікаційні та діагностичні завдання ототожнення особи за 
паспортами та фотознімками. 

Кримінально-процесуальне законодавство, на відміну від 
законодавства про нотаріат, надає право слідчим органам та суддям 
доручати проведення експертиз експертним установам. 

При вчиненні нотаріальних дій щодо видачі свідоцтв про право на 
спадщину, посвідченні договорів купівлі, продажу, дарування, міни 
нерухомого майна нотаріуси здебільшого розв’язують питання 
діагностичного, а не ідентифікаційного характеру. Для проведення 
ідентифікаційних досліджень нотаріус повинен надати зразки для 
порівняльного дослідження. Але нотаріуси не мають можливості збирання 
таких зразків. Виникає проблема або відмови від проведення такого 
дослідження, або отримання таких зразків від осіб, установ на вимогу 
нотаріуса. В Законі «Про нотаріат» відсутня норма, яка б передбачала 
порядок надання нотаріусами таких завдань для отримання зразків. Тому 
вважаємо необхідним доповнити ст. 51 Закону України «Про нотаріат» 
ч. 3 про необхідність надання нотаріусу зразків для проведення 
експертизи особою, стосовно якої вона призначена. 

В Законі України «Про нотаріат» навіть не згадується така форма 
використання спеціальних знань, як залучення спеціаліста для участі у 
нотаріальній діяльності. 

Оскільки участь спеціаліста у нотаріальному процесі на сьогодні 
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  Кушнір Г.А., Приходько Ю.П. 
ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ЗА 
ФАКТОМ ВИБУХУ В БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ 
При вчиненні вибуху в будівлях або спорудах злочинці мають на меті 

знищення чужого майна та спричинення жахливих наслідків в тому числі 
жертв серед населення, що ставить за мету залякування мешканців 
суспільства, що проживають в тій чи іншій території. Достатньо згадати 
відомі факти вибухів будинків у містах Донецьку, Запоріжжі, 
Дніпропетровську. У всіх зазначених випадках злочинці використовували 
доволі великі заряди вибухових речовин (ВР). Для терористичних актів 
найбільш характерним способом є вибух всієї будівлі, але іноді 
застосовуються і відносно малі заряди, які можуть заподіяти часткову 
шкоду будівлі або споруді. Для підриву будівлі може бути використано 
вибуховий пристрій (ВП) з великим зарядом вибухової речовини або 
кілька зарядів, але з єдиним джерелом підриву. 

В деяких випадках правопорушники закладають ВП великої 
потужності на несучих конструкціях будівель, для того щоб будівлі було 
спричинено максимальне пошкодження, аж до руйнування. Нерідкі 
випадки, коли для пошкодження будівель біля них розташовують 
транспортний засіб з великою кількістю ВР з метою фугасної дії ударної 
хвилі. Наприклад, вибуху, що мав місце в 1995 р. у м. Оклахома ( США ), 
що забрало життя 168 осіб. 

Найбільш складною для огляду місця вибуху будівель і споруд є 
ситуація, коли є факт повного руйнування або ж коли будівля 
постраждала так, що підлягає знесенню. Складність полягає в тому, що 
паралельно з оглядом місця події на місці проводяться рятувальні та 
аварійні роботи, при цьому в огляді бере участь велика кількість людей, 
які до розслідування факту вибуху не мають жодного відношення. Як 
правило, такий огляд може тривати від декількох годин до декількох діб. 

Основне завдання огляду місця вибуху будівлі в багатьох випадках 
зводиться до визначення причин вибуху, виявлення і безпосереднього 
вивчення епіцентру вибуху. Після вибуху в гаражно-будівельному 
кооперативі в м. Бориспіль Київської області частина гаражних приміщень 
виявилися заваленими бетонними перекриттями, що впали на підлогу. 

Місце вибуху в приміщенні є не менш складним видом огляду. 
Складність полягає в тому, що огляд проводиться на тлі великих 
руйнувань і забруднень, викликаних діями продуктів вибуху і ударної 
хвилі на предмети матеріальної обстановки. Місце події характеризується 
високою щільністю об’єктів, що підлягають детальному дослідженню. У 
зв’язку з цим велике значення при огляді такого місця вибуху набуває 
відновлення на плані-схемі початкової речової обстановки. 

Однією з істотних особливостей огляду місця події у справах цієї 
категорії є наявність фактора підвищеної небезпеки для життя і здоров’я 

відбитків, а також документів, виготовлених за допомогою засобів 
оперативної поліграфії (копіювально-множильної техніки, принтерів 
персональних комп’ютерів), експертиза пластикових карток (посвідчень 
водія, пенсійних посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних 
засобів, атестатів, дипломів про освіту). 

Техніко-криміналістична експертиза документів вирішує 
ідентифікаційні, діагностичні та ситуаційні завдання. 

Ідентифікаційні завдання вирішуються під час досліджень частин 
документів; матеріалів документів; відображень засобів створення 
документів, у тому числі їх реквізитів; ознак, що характеризують джерела 
походження документів. 

До діагностичних завдань техніко-криміналістичної експертизи 
документів відносяться встановлення природи матеріалів документів; 
способів виготовлення документів; змін у документі та їх причин; 
первинних текстів і зображень, які були видалені, замасковані або стали 
латентними з природних причин; давності виготовлення документів чи 
нанесення окремих їх реквізитів. 

Ситуаційні дослідження техніко-криміналістичної експертизи 
вирішують питання в якій обстановці, умовах виконані документи. 

За допомогою техніко-криміналістичної і почеркознавчої експертизи 
можуть бути вирішені також питання профілактичного характеру. Зокрема 
такі, що стосуються недотримання правил оформлення документів і 
виготовлення бланків документів; недоліків проведення огляду 
документів посадовими особами, внаслідок чого документи були прийняті 
з явними ознаками підробки, недотриманням встановленої форми; 
недотримання правил обліку та збереження бланків документів та 
архівних документів тощо. 

Лінгвістична експертиза використовує спеціальні знання в галузі 
судової лінгвістики, соціопсихолінгвістики, етнопсихолінгвістики, 
нейролінгвістики, патопсихолінгвістики, філософії мови тощо. 

Лінгвістична експертиза включає три основні види досліджень, в 
залежності від завдань, які вона вирішує: авторознавчі, семантичні та 
термінологічні дослідження. 

Авторознавчі дослідження проводять з метою встановлення авторства 
або характеристики автора (аналіз особливостей тексту як носія 
інформації щодо його автора). 

Семантичні (смислові) дослідження аналізують текст з метою 
виявлення в ньому змісту й характеру впливу на адресата. З цією метою 
використовуються синтаксичний аналіз (які засоби увиразнення 
використано в тексті та які стилістичні фігури вибрано з метою впливу на 
реципієнта), логіко-змістовний аналіз (який текст є за змістом), лексичний 
та лексико-семантичний аналіз (який лексичний рівень у текстовому та 
позатекстовому планах). 
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  його учасників, що вимагає знання та дотримання спеціальних правил 
безпеки. Професійний ризик характерний для діяльності слідчого, 
оперативного працівника та експерта, але межі його допустимості повинні 
чітко уявлятись. Вимога безпеки розслідування – одна з умов широкого 
залучення фахівців в галузі вибухотехніки для здійснення огляду місця 
події. Ті обставини, які вказують, що вибух вже стався, не є гарантією 
відсутності інших вибухонебезпечних об’єктів. Крім того, учасників 
слідчо-оперативної групи (СОГ) підстерігають й інші небезпеки: падіння 
конструкцій, отруєння газом, ураження електрострумом, опіки і т.п. 
Багаторазово збільшується ступінь небезпеки при огляді місця вибуху на 
складах боєприпасів, газифікованих споруд. 

Перераховані особливості обумовлюють необхідність залучення до 
огляду місця події фахівців різних галузей знань, в тому числі і в сфері 
інженерно-будівельної справи. Не варто виключати версію про 
техногенний вибуху (наприклад, газоповітряної суміші побутового газу 
або парів горючих речовин). До огляду місця події в цьому випадку 
необхідно залучати фахівців в галузі газопостачання. 

Проведення огляду місця вибуху, пов’язаного з руйнуванням будівель 
і споруд, які, як правило, супроводжуються великою кількістю жертв, 
потребує високої організації та техніко-криміналістичної підготовки. 
Здійснення організаційно-підготовчих заходів до виїзду на місце події 
починається з моменту отримання повідомлення про вибух. При 
отриманні повідомлення черговий по органу повинен вжити всіх 
необхідних заходів, пов’язаних з охороною місця події і фіксацією 
первинної інформації, отриманої від інформатора. У першу чергу, 
необхідно поставити до відома керівництво, зібрати СОГ, перевірити 
готовність технічних засобів, визначити і (спільно з керівником органу та 
СОГ) забезпечити прибуття на місце події інших учасників огляду 
(судово-медичного експерта, експерта хіміка, інших фахівців), повідомити 
керівників всіх правоохоронних органів, що займаються розслідуванням 
терористичних актів. 

Основними завданнями огляду місця вибуху: 
– дотримання вимог безпеки від повторних вибухів, обвалів і т.п.; 
– вивчення і фіксація матеріальної обстановки місця вибуху; 
– виявлення, попереднє дослідження, фіксація і вилучення 

матеріальних об’єктів, що дозволяють визначити безпосередню причину, 
спосіб та інші обставини вибуху; 

– встановлення епіцентру вибуху; 
– відновлення механізму вибуху за слідами та іншим матеріальним 

об’єктам; 
– встановлення способу підриву, потужності підірваного ВП, його 

виду та конструктивних особливостей; 
– виявлення, фіксація та вилучення матеріальних слідів, що 

проведення відповідної експертизи. 
Призначенню експертизи документа має передувати виважена оцінка 

самим нотаріусом всіх тих ознак, що викликали підозру в його 
справжності, а також допомога спеціаліста з цього питання при 
неможливості вирішення цього питання нотаріусом самостійно. 

Криміналістична експертиза є однією з форм використання 
спеціальних знань в галузі криміналістики. Вона збільшує доказову 
цінність, науковий рівень перевірки документів. Експертні установи 
мають для цього необхідну матеріально-технічну базу, кваліфіковані 
кадри, відповідні методики проведення таких експертиз. 

Під час призначення криміналістичної експертизи документів 
нотаріусом, експертам необхідно звертати увагу на недоліки в 
документах, усунення яких має профілактичний характер: порушення 
правил оформлення документів, форми документа, відсутність або 
неправильне заповнення необхідних реквізитів, використання для 
документу неналежного паперу та матеріалів письма, порушення правил 
погашення документів, недоліки у перевірці, огляді документів 
посадовими особами закладів і організацій, недоліки типових форм та 
захисних засобів документа, порушення правил оформлення окремих 
видів документів тощо. 

В нотаріальній діяльності можуть призначатися різні види 
криміналістичної експертизи: почеркознавчі, техніко-криміналістичного 
дослідження документів, лінгвістичні, габітоскопічні, фізико-хімічні 
тощо. 

Почеркознавча експертиза це вид криміналістичної експертизи, 
предметом якої є факти, пов’язані з дослідження рукописних текстів, 
підписів і цифрових записів. Вона вирішує ідентифікаційні, діагностичні і 
класифікаційні завдання: чи виконаний текст даною або іншою особою, 
виконані цифрові записи ким, самим А. або Б., або іншою особою, 
виконаний підпис від імені А. однією або різними особами, виконані 
тексти (підписи) в декількох документах або окремі частини тексту в 
одному документі; чи не виконаний досліджуваний текст (підпис) 
навмисно зміненим почерком або з наслідуванням почерку певної особи, 
або в незвичному стані; чи не дописані слова, цифрові записи в даному 
тексті іншою особою і особою якої статі написаний текст, який вік 
виконавця рукопису тощо. Під час дослідження використовується система 
методів статистичних і моделювання. Існують окремі методики 
встановлення особи за текстами, підписами і цифровими записами. 

Техніко-криміналістична експертиза документів вирішує питання, 
пов’язані з дослідженням матеріалів документів, технічних прийомів та 
способів їх виготовлення, а також внесення до них змін. Залежно від 
об’єктів дослідження вона поділяється на такі види: дослідження 
реквізитів документів, матеріалів документів, друкарських форм та їх 
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  дозволяють виявити осіб, причетних до злочину; 
– виявлення умов, що сприяли здійсненню вибуху (або виникли після 

нього), які загрожують життю і здоров’ю людей, і вжиття заходів до їх 
уникнення; 

– ліквідація наслідків вибуху. 
Поряд з передбаченими правилами загальної методики огляду місця 

події на місці вибуху в будівлі та споруді одночасно ведуться роботи 
співробітниками міністерства охорони здоров’я, МНС (з ліквідації 
пожежі, розбору завалів, порятунку з-під руїн та ін.), інших служб. Всі 
зазначені фактори вимагають від осіб, які приймають участь в огляді 
місця події, особливого і комплексного підходу до організації робіт на 
місці вибуху. 

В особливо складних випадках організуючою ланкою в процесі 
роботи на місці вибуху повинен стати штаб пошуково-рятувальних робіт, 
до складу якого мають увійти представники всіх служб різних міністерств 
і відомств, які виконуватимуть свої завдання на місці вибуху (МНС 
України, МВС України, СБУ, М3 і т.д.). 

Основними завданнями роботи такого штабу є: 
– досягнення злагоджених дій усіма учасниками робіт на місці вибуху; 
– максимально повне і швидке техніко-криміналістичне забезпечення 

пошуково-рятувальних та інших дій (розмінування), проведення яких 
обумовлюється складною ситуацією; 

– попереднє інформування всіх учасників пошуково-рятувальних 
робіт про можливі сліди вибуху і ознаках ВП. 

До негативної сторони організації роботи на місці вчинення вибуху 
ВП відносяться наслідки самого вибуху – пожежа, пошкодження 
комунікацій (газопостачання, водопостачання, лінії електропередач і т.п.). 
Вони суттєво ускладнюють організацію роботи СОГ на місці події і 
призводять до втрати слідів злочину. До негативної сторони також можна 
віднести: 

– тривалість і трудомісткість процесу огляду;  
– велика кількість фрагментів речової обстановки, які істотно 

ускладнюють виявлення залишків ВП; 
– незначні розміри фрагментів, які залишилися після вибуху; 
– великі відстані, на які під час вибуху розлітаються об’єкти та їх 

фрагменти; 
– наявність великої кількості потерпілих, яким необхідно надання 

екстреної допомоги; 
– необхідність термінового проведення невідкладних аварійно-

рятувальних робіт та ін. 
Якщо вибух стався в житловому будинку або на підприємстві, 

потрібно проконтролювати, чи всі мешканці або співробітники покинули 
приміщення, звернути увагу на пристарілих. Перш ніж приступити до 

правоохоронних органів, які мають спеціальні знання в галузі техніко-
криміналістичної експертизи документів. 

2. Консультація – це отримання нотаріусом довідкових даних від 
фахівців або відомостей про факти, що містяться в спеціальній літературі. 

Консультація – це науково обґрунтована порада, яку дає фахівець. 
Окрім того, особливе місце в опосередкованому застосуванні 
криміналістичних знань займають консультації довідкового характеру. 
Довідкові дані – відомості про факти, що містяться в спеціальній 
літературі, довідниках, інструкціях, положеннях, статутах, 
номенклатурних документах тощо, можуть бути отримані нотаріусом від 
фахівця в галузі криміналістичного дослідження документів. Можлива 
також консультація щодо необхідності призначення експертизи і якої саме 
перед її призначенням. 

Консультація може бути як усною (поради, рекомендації тощо), так і 
письмовою (довідки, акти тощо). 

3. Залучений нотаріусом спеціаліст надасть йому допомогу під час 
підготовки чи вчинені нотаріальних дій. Дійсно, з швидким розвитком 
науки і техніки, ускладненням і появою нових технологій, і як наслідок 
розширенням і ускладненням кола предметів, речей, явищ, які можуть 
стати об’єктами дослідження в нотаріальній діяльності, науковий досвід в 
їх відношенні не завжди встигає накопитися. В цих випадках реальну 
допомогу нотаріусу може надати спеціаліст, який набув досвід, знання в 
практичній діяльності. 

Спеціаліст, використовуючи свої спеціальні знання і навички, може 
допомогти нотаріусу оглянути документ, звернути його увагу на зміни в 
документах чи їх текстах, розпізнати способи та прийоми змін в 
документах, виявити несправжні документи, підробку підписів в них, 
заміну (переклеювання) фотокарток, надати пояснення з приводу їх 
виникнення і значення; допомогти ототожнити особу за рисами 
зовнішності («словесний портрет») на фотознімку, оцінити разом з 
нотаріусом ознаки документів або осіб, які є сумнівними, з метою 
призначення експертизи і визначення її виду. 

Така участь спеціаліста у підготовці чи вчиненні нотаріальних дій на 
сьогодні Законом України «Про нотаріат» не передбачена, на відміну від 
кримінально-процесуального законодавства (ст. 71 КПК України). 

4. Основною формою використання спеціальних знань в діяльності 
нотаріуса є можливість призначення експертизи. 

Закон України «Про нотаріат» (ст. 51) та Порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом 
Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок) 
(пункт 2 глави 15 розділу І Порядку) надають право нотаріусу, який 
вчиняє нотаріальні дії, затримати документ, справжність якого викликає 
сумнів, і направити його до експертної установи (експерта) для 
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  огляду підірваної будівлі, потрібно з’ясувати її стан. Якщо конструкція 
будівлі втратила свою міцність в деяких місцях, там необхідно провести 
руйнівні роботи. 

Після цього потрібно провести попередній ознайомлювальний огляд 
місця вибуху спільно зі спеціалістами вибухотехніками, упевнитись в 
безпеці від повторного вибуху вибухових пристроїв, які невибухнули, 
парів горючих рідин, що утворилися в результаті витоку газу, 
вибухонебезпечних сумішей і т.п. При огляді місця вибуху можна 
виключати вірогідність повторного вибуху, який злочинці можуть 
передбачити недалеко від першого (підірваного) з метою заподіяння 
шкоди співробітникам правоохоронних органів. 

В даний час рівень організації роботи засобів масової інформації не 
дозволяє співробітникам правоохоронних органів бути ізольованими на 
місці події від журналістів і кореспондентів. Часом прибувши на місце 
події СОГ зустрічають журналісти. При спілкуванні з журналістами 
потрібно дотримуватися певних правил. Для цього необхідно призначити 
одного співробітника СОГ, який буде певною мірою інформувати 
журналістів і контролювати їх від несанкціонованих дій на місці події. 

Ще однією особливістю початкового етапу огляду місця події, 
пов’язаного з вибухом, є прибуття на місце роботи СОГ керівництва 
різних відомств і органів (представників місцевих органів влади, 
начальницького складу МВС, прокуратури і СБУ). Воно, як правило, 
пов’язане з оцінкою загальної обстановки і наслідків вибуху, надання 
необхідної допомоги постраждалим. Керівники, рухаючись по місцю 
події, намагаються підійти якомога ближче до епіцентру вибуху. Такі 
переміщення в місці дії вибуху призводять до негативної зміни слідової 
обстановки. Тому, в даній ситуації раціонально на стадії підготовки до 
огляду місця події огородити і, в першу чергу, обстежити доріжку для 
проходу керівників, журналістів. На даному етапі також рекомендується 
встановити місце, де проводитимуться попереднє дослідження і упаковка 
речових доказів, що мають значення для справи. Необхідно скласти 
масштабний план місцевості або приміщення. 

Перед тим як безпосередньо приступити до огляду, необхідно зробити 
таке: 

– опитати всіх співробітників міліції, які несли службу в районі 
вибуху; 

– всіх можливих свідків, потерпілих; 
– скасувати положення постраждалих в момент вибуху; 
– на основі отриманої інформації постаратися відновити все, що 

сталося на місці вибуху. 
Огляд місця події дозволяє з’ясувати такі питання: 
– коли і яка подія сталася, чи є вона злочином; 
– чи є постраждалі; 

або професійну підготовку, практичні навички, досвід роботи в певній 
спеціальності. Г.М. Надгорний до поняття «спеціальні знання» відносить і 
наявність життєвого досвіду, як сукупності практично засвоєних знань, 
навичок, умінь. В.В. Степанов, Л.Г. Шапіро виділяє три основні елементи 
досвіду: знання, навички – уміння, що утворені під час навчання та 
практичної діяльності; уміння – здатність робити що-небудь, з 
урахуванням надбаних знань та досвіду. 

Отже, «спеціальні знання» – це система теоретичних знань і 
практичних навичок в галузі конкретної науки, техніки, мистецтва або 
ремесла, які набуваються шляхом спеціальної підготовки або 
професійного досвіду. 

Суб’єктами використання спеціальних знань в нотаріальній діяльності 
є нотаріуси як державні, так і приватні, а також особи, на яких згідно з 
законодавством України покладено обов’язок виконання нотаріальних 
функцій. 

В теорії судочинства спеціальні знання можуть використовуватись як 
в процесуальній, так і в непроцесуальній формах. 

Процесуальні форми – це ті, що безпосередньо передбачені в законі. 
Непроцесуальні форми використання спеціальних знань прямо не 
передбачені законом. 

В нотаріальній діяльності спеціальні знання використовуються в таких 
формах: 

1) Самим нотаріусом під час підготовки до вчинення нотаріальних дій 
чи безпосередньо при їх вчиненні з метою вивчення поданих документів, 
їх реквізитів, визначення їх справжності, ототожнення осіб за 
фотознімками, встановлення дієздатності осіб, встановлення справжності 
підписів учасників нотаріальних дій на документах тощо. 

2) У вигляді консультацій довідкового характеру фахівця або довідок, 
отриманих зі спеціальної літератури. 

3) Залучення різних спеціалістів з метою отримання допомоги при 
підготовці чи вчиненні нотаріальних дій. 

4) Призначення експертиз. 
1. Нотаріус використовує спеціальні знання при підготовці чи вчинені 

нотаріальних дій, що пов’язані з посвідченням прав та фактів, 
засвідченням документів. Під час ознайомлення з поданими для вчинення 
нотаріальних дій документами та їх огляду у нотаріуса може виникнути 
сумнів щодо їх справжності (у разі виявлення слідів виправлень, 
травлення, наявності яких-небудь змін в документах). 

Огляд нотаріусами документів під час їх прийняття чи під час 
вчинення нотаріальної дії, вивчення на предмет виявлення в них ознак 
підробки є по суті формою їх попереднього криміналістичного 
дослідження. Таке дослідження здійснюється нотаріусами самостійно без 
звернення за допомогою до фахівців з експертних установ або підрозділів 
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  – скільки було злочинців, яким шляхом вони вчинили злочин; 
– що залишили злочинці на місці події, що забрали з собою і які сліди 

могли залишитися на його тілі, одязі, взутті, на знарядді злочину, 
транспортних засобах; 

– які дані свідчать про особу злочинця. 
Огляд місця події за фактом вибуху в будівлі або споруді проводиться 

за загальними правилам огляду місця вибуху з урахуванням деякої 
специфіки. І.Д. Моторний пропонує кілька способів детального огляду 
слідів вибуху: секторний, коли ділянка розбивається на окремі сектори; по 
квадратах, при якому територія розмежовується на відповідні ділянки 
залежно від будівель або споруд, які є на даній території; вузловий, коли 
огляд починається в окремих місцях на тій території, де передбачається 
першочергове проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт 
зі зміною матеріальної обстановки. 

Детальне вивчення місця вибуху дозволяє отримати інформацію про: 
– причини вибуху (техногенний вибух або вибух ВП); 
– точне місце і способи закладки ВП; 
– тип і конструктивні особливості спрацьованого ВП; 
– кількість підірваного заряду ВР; 
– спосіб підриву ВП; 
– професійної підготовки та навичках у вибуховій справі особи, яка 

виготовила і встановила ВП (наприклад, в галузі інженерно-будівельної 
справи, у разі, коли невеликим зарядом руйнуються несуща конструкції, 
від чого відбувається повне руйнування будівлі). 

У протоколі описуються всі дії слідчого і все виявлене в процесі 
огляду. Особливістю фіксації місця вибуху в будівлі та спорудах є те, що в 
процесі огляду може складатися декілька протоколів огляду. Такий 
прийом необхідний, коли в огляді бере участь кілька слідчо-оперативних 
груп. Один зі слідчих складає протокол огляду всієї території з описом 
місцевості, самої будівлі, об’єктів і слідів, виявлених навколо будівлі. 
Інший протокол (протоколи) буде містити детальний опис окремих 
територій (ділянок) огляду: дах будівлі; окремих приміщень та інших 
сюжетно-важливих ділянок території огляду. 

З метою забезпечення сприйняття зафіксованих в процесі огляду 
даних по вибуху, а також для подальших експертних досліджень, 
необхідною вихідною інформацією додатково складаються плани, схеми і 
креслення: основних місць руйнувань будівель і споруд, руйнувань і 
пошкоджень речової обстановки; місць виявлення основних фрагментів 
ВП; місць взяття змивів з предметів речової обстановки і місць взяття 
контрольних проб і зразків. 

При огляді рекомендується застосування відеозапису, оскільки в ході 
робіт на місці події постійно проводяться роботи із зміною обстановки. 
Особливо це має значення при розборі завалів і обвалень. Для проведення 

нотаріальних дій вимагає поглиблених професійних знань нотаріуса і 
застосування в його діяльності спеціальних знань, що забезпечують 
належний рівень та якість його діяльності. 

Питанням теорії і практики застосування спеціальних знань 
присвячені роботи відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема 
Т.В. Авер’янової, В.Д. Арсеньєва, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, 
В.Г. Гончаренка, О.О. Ейсмана, А.В. Іщенка, Н.І. Клименко, 
М.В. Костицького, В.К. Лисиченка, Є.Р. Росинської, М.Я. Сегая, 
В.Ю. Шепітька, О.Я. Шляхова, В.В. Циркаля та інших науковців. 

Проте праці цих вчених здебільшого були присвячені використанню 
спеціальних знань в кримінальному, господарському або цивільному 
процесах, а особливості використання спеціальних знань в нотаріальній 
діяльності залишилися поза увагою. Викладене й зумовило вибір теми цієї 
статті. 

Визначення поняття «спеціальні знання» в законодавстві відсутнє. В 
спеціальній літературі і досі немає єдності думок щодо визначення цього 
поняття. 

До поняття «спеціальні знання», як правило, звертаються при вивченні 
інституту судової експертизи.  

Так, на думку багатьох вчених, О.О. Ейсмана, В.К. Лисиченка, 
В.В. Циркаля, М.М. Міхеєнка та інших, «спеціальні знання» – це знання 
не загальновідомі, не загальнодоступні, які не мають поширення, це 
знання, якими володіє обмежене коло спеціалістів. Аналогічної думки 
дотримується Ю.К. Орлов, який вважає, що спеціальними є знання, що 
виходять за межі загальноосвітньої підготовки і життєвого досвіду, ними 
володіє обмежене коло осіб. М.К. Треушніков вважає, що під 
«спеціальними знаннями» розуміють знання, які знаходяться за межами 
правових знань, загальновідомих узагальнень, що витікають з досвіду 
людей. 

Т.В. Сахнова вказує, що визначення будь-якого явища (предмета) 
повинно мати специфічні характеристики, а не тільки зазначення меж, за 
які воно не повинно виходити. Тому більш вдалим вважаємо визначення 
«спеціальних знань» Т.В. Аверьянової і Є.Р. Росинської. На їх думку, 
«спеціальні знання» – це система теоретичних знань і практичних навичок 
в галузі конкретної науки або техніки, мистецтва або ремесла, які 
набуваються шляхом спеціальної підготовки або професійного досвіду, 
необхідних для вирішення питань, що виникають в процесі кримінального 
або цивільного судочинства. 

М.С. Строгович вважає, що спеціальні знання – це тільки наукові 
знання, він зазначає, що техніка, мистецтво і ремесло не повинні 
протиставлятися науці, а навпаки, ґрунтуватись на наукових знаннях. 

Вчені – А.Я. Паліашвілі, Ю.К. Орлов, В.Г. Гончаренко підкреслюють, 
що в зміст спеціальних знань необхідно включати спеціальну експертну 
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  відеозапису прийнятно застосування всіх видів зйомки. Найбільш 
доцільно періодичне проведення вузлового виду зйомки безпосередньо 
ділянки вибуху, яка може зафіксувати особливості руйнувань, 
пошкоджень. 

 
 
Кушніренко О.Ю. 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Останнім часом з розвитком техніки у всіх галузях набули широкого 

використання інформаційні процеси, котрі у судовій балістиці виразились 
як перетворення знань в інформаційний ресурс. Але для того, щоб він 
однаково сприймався користувачами та створювачами необхідно 
сформувати спільну основу формування та використання зазначених 
ресурсів. 

Організаційно-технічне інформаційне забезпечення експертизи, як і 
будь-яка інша діяльність, повинна будуватися за певними принципами, без 
використання яких неможливе успішне розв’язання поставлених завдань, 
які в той же час не будуть суперечити основним завданням, поставленим 
перед правоохоронними органами [1, с. 2]. 

До принципів організаційно-технічного інформаційного забезпечення 
судово-балістичної експертизи відносять: 

– відповідність сучасному рівню розвитку науки і техніки – тобто 
постійне оновлення інформації згідно з появою нових зразків, які можуть 
підлягати балістичному дослідженню; 

– відповідність кримінально-процесуальному закону та іншим 
нормативним актам, що регулюють діяльність з розслідування й 
попередження злочинів – йдеться про непротиріччя усіх відомостей, на які 
спираються фахівці, слідуючи вимогам діючого законодавства; 

– поєднання плановості та динамічності інформаційного забезпечення 
– повне відображення в інформаційному ресурсі всіх нових надходжень; 

– повсюдність і безперервність використання відомостей, як 
можливість використати необхідне в будь-який час в різних експертних 
установах; 

– економічність і раціональну організацію надходження відомостей – з 
метою уникнення повторного надходження й дублювання інформації та 
пов’язаних з цим витрат; 

– комплектність і можливість повсякчасного використання – тобто 
наявність необхідного технічного забезпечення [2, с. 31-34]. 

В свою чергу, для достатнього рівня інформаційного забезпечення 
проведення криміналістичних експертиз повинні існувати та 
використовуватися їх відповідні за розвитком організаційні основи й 

використанням технічних засобів. 
Перша спроба наукового узагальнення експертної практики в галузі 

дослідження вогнепальної зброї стосувалась застосування хімічних 
методів. В керівництві з судової хімії А. Наке, котре вийшло в світ у 1874 
р., автор розглянув питання про дослідження вогнепальної зброї. Він 
поділяв експертизу на три стадії: 

– експертний огляд;  
– дослідження; 
– відповідь на поставлене питання. 
На початку другої половини XIX століття у вітчизняній літературі 

були відмічені дослідження, присвячені гладкоствольній зброї і слідам її 
дії. В слідчій практиці ця зброя зустрічалась доволі часто. В таких 
випадках постійно виникало питання відносно визначення відстані, з якої 
був проведений постріл. З кінця XIX століття проведення судово-
балістичних експертиз стає все більш поширеним явищем. При 
розслідуванні кримінальних правопорушень та проведенні судово-
балістичних експертиз починають проводитись експертні експерименти. 

28 липня 1912 року був затверджений Закон «Про створення першого 
в Росії кабінету науково-судової експертизи». Організація кабінетів 
криміналістичної експертизи на науковій основі зробила значний внесок в 
розвиток вітчизняної криміналістики. На зміну застарілим кустарним 
заходам, що виконувалися випадковими в експертній справі особами при 
дослідженні об’єктів, прийшли нові методи, засновані на новітніх 
досягненнях технічних і природознавчих наук. 

На сьогодні створена чітка система експертних органів. Так, в цей час 
в системі Міністерства внутрішніх справ України існують і ефективно 
діють експертно-криміналістичні установи, оснащені сучасними науково-
технічними засобами. Експертна служба МВС України складається з 
експертних підрозділів, до яких належать Державний науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ) та науково-
дослідні експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС, 
УМВС. ДНДЕКЦ, НДЕКЦ є самостійними структурними підрозділами 
Міністерства внутрішніх справ, підпорядковуються Міністру, 
начальникам ГУМВС, УМВС. 

 
 
Партоленко Н.В. 
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЗНАНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА 
В сучасний період посилюється роль нотаріусів в економічному та 

соціальному житті країни, що робить нотаріальну діяльність вагомою в 
системі правоохоронної діяльності. 

Зростання обсягів роботи нотаріусів, збільшення кількості 
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  технічні умови. 
До організаційно-технічних основ створення інформаційного 

забезпечення судово-балістичної експертизи належать: 
– забезпеченість експерта робочим місцем з необхідним рівнем 

комп’ютеризації; 
– можливість доступу до всіх літературних першоджерел, наявних 

у експертному підрозділі установи місцевого рівня та спецбібліотеки; 
– використання необхідних технічних засобів та програмно-

апаратних комплексів (баз даних та інформаційних систем); 
– за необхідності, залучення до проведення експертизи інших 

фахівців або фахівців інших галузей знання; 
– у необхідних випадках отримання необхідної інформації за 

справою від слідчого або суду; 
– можливість використання інформації за системою «запит-

відповідь» у закладі вищого рівню; 
– можливість отримання консультацій з конкретних питань у 

спеціалістів ДНДЕКЦ, в органах сертифікації та ліцензування; 
– визначати можливі принципові позиції у експертів, які провадять 

судово-балістичну експертизу в науково-дослідних інститутах 
Міністерства юстиції України відносно деяких об’єктів [3, с. 85]. 

Отже, для формулювання експертом повного, всебічного, науково 
обґрунтованого висновку з судово-балістичної експертизи в його 
розпорядженні повинно бути пристосоване для розв’язання різних 
завдань робоче місце. Воно повинно бути обладнане персональною 
комп’ютерною та друкувальною технікою, мати вихід до 
автоматизованих інформаційних мереж і банків даних. Окрім 
персонального комп’ютера, повинна бути належної якості лабораторна 
та вимірювальна техніка, засоби освітлення, мікроскопічне 
обладнання, а також можливість використання спеціальних 
автоматизованих систем. Зазначені елементи повинні ґрунтуватися на 
основі чітко визначених та структурованих принципах, котрі в свою 
чергу не будуть суперечити основним завданням поставлених перед 
правоохоронними органами. 
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подальше вивчення з метою визначення зброї, з якої проводився постріл. 
Цілком зрозуміло, що особи, яким доручалось проведення 

розслідування кримінальних правопорушень, змушені були вдаватись до 
використання різних знань, що виходили за межі їх уявлень. 

Перші знання в галузі балістики були покладені медициною. Саме 
судова медицина, як самостійна наука, виникла через необхідність суду в 
поясненні фактів біологічного і медичного характеру. Створенню 
державної і наукової судової медицини передував довгий період її 
практичного використання в судових і слідчих цілях. Дослідженням 
вогнепальних ушкоджень займається ранова балістика, вона знаходиться в 
сфері наукових і прикладних інтересів медицини. Зміст ранової балістики 
складається з результатів хірургічної і судово-медичної практики, а також 
спеціальних експериментальних досліджень. Отже, ранова балістика – це 
наукова дисципліна, зміст якої складають відомості про процеси, котрі 
викликані взаємодією вогнепального снаряда з живим організмом, і про 
наслідки такої взаємодії. 

Перші спроби використання спеціальних знань в галузі балістики були 
проведені медиками та хіміками ще починаючи з XIV-XV століття. 
Першими державними експертними установами в Росії, котрі повинні 
були забезпечити об’єктивність правосуддя, були Аптекарський наказ і 
Іванівська площа в Москві. Однак, процес використання спеціальних 
знань у правоохоронній практиці не був достатньо чітко врегульований 
нормами права і мав стихійний характер. У цей період часу відбувалось 
емпіричне використання спеціальних знань. З подальшим накопиченням 
навичок, знань та досвіду, переконань в необхідності їх використання 
відбувається законодавче закріплення спеціальних знань. 

На початку XVIII століття видаються перші офіційні розпорядження, 
котрі законодавче закріплюють проведення судово-медичної експертизи. 
Петро I в статті 154 Військового статуту (1716 р.) вказав на обов’язкове 
медичне освідування у випадках смерті від поранень. 

У 1864 році вперше, в Статуті Кримінального Судочинства 
передбачалось проведення експертиз і участь в них спеціалістів. 
Характерно, що законодавець вперше визначив умови, що забезпечують 
об’єктивність проведення експертизи. Законом заборонялося залучати як 
спеціалістів осіб, котрі мають зацікавленість в результатах розслідування 
судової справи. В цей час, як джерело доказів при розкритті кримінальних 
правопорушень, використовуються не тільки показання свідків і явні 
обставини вчиненого кримінального правопорушення, а і результати 
використання спеціальних знань. Крім того, вперше в законодавчому 
порядку урегульовано питання про таку форму використання спеціальних 
знань, як судова експертиза. Визначено поняття спеціаліста як суб’єкта 
використання спеціальних знань, що стало розумінням такого і в сучасних 
умовах. Об’єкти досліджуються не шляхом візуального спостереження, а з 
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  Лещук Б.В. 
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 
Поняття «нетрадиційних методів дослідження» у криміналістиці в цей 

час однозначно не визначене. Практика розслідування злочинів усе 
частіше звертається до даних методів, у зв’язку з чим виникає 
необхідність визначення поняття – «нетрадиційні методи дослідження», а 
також їх систематизації й значення для науки криміналістики. 

Визначення терміна потрібно починати з розгляду його змісту, за 
загальним правилом, на основі буквального тлумачення елементів 
термінологічної комбінації. 

Так, академічний тлумачний словник української мови визначає 
поняття «традиційний» як: 

– який є традицією; який ґрунтується на традиції й закріплений нею; 
– такий, що відповідає усталеним нормам, зразкам, звичаям і т. ін.; 

звичний; 
– який відбувається за встановленою традицією, який влаштовують за 

прийнятим звичаєм;  
– прийнятий за традицією, який став звичайним, обов’язковим. 
Поняття «метод» визначене як сукупність прийомів і способів 

здійснення чого-небудь [1, с. 1002]. 
Різні автори по-різному розглядають понятійний зміст терміна 

«нетрадиційні методи», так до даного поняття відносять «методи, 
запозичені із суміжних галузей знань» [2, с. 34] або методи, «що поки не є 
загальноприйнятими» [3, с. 32]. 

Така подвійна природа аналізованого поняття міститься й у 
криміналістичному його значенні. Якщо приймати як традиційні методи 
дослідження ті, що є переданими від одного покоління іншому (устояними 
в криміналістичній практиці за значний період часу з моменту виникнення 
науки криміналістики), то як нетрадиційні можна називати всі виникаючі 
нині й прийняті практикою розслідування злочинів методи, при нинішніх 
досягненнях і темпах науково-технічного розвитку, у тому числі й ті їх 
види, застосування яких стало можливо й поширене в якості проведення 
спеціальних експертних досліджень. 

Однак другий, раніше зазначений варіант поняття «традиційні» 
(устояний порядок у поведінці, у побуті) більш чітко обмежує коло даних 
методів, і до нетрадиційних можна віднести ті прийоми й способи, які не є 
усталеними у здійсненні дій і які застосовувалися лише у вирішенні 
одиничних слідчих ситуацій, або малої їх кількості, і даний прийом, метод 
не був «узятий на озброєння» як постійний. Випадки застосування таких 
досліджень у практиці ще рідкі, через що ще немає необхідності 
створення спеціальних дослідних експертних установ. Експертне 
дослідження, з погляду практики розслідування злочинів, буде 

розглядаються також справи про розірвання шлюбу за заявою будь-кого з 
подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі [1, с. 82]. 

Виходячи із зазначеного, слід погодитися із Г.В. Чурпітою у тому, що 
колізію сімейного та цивільного процесуального законодавства України 
варто узгодити, доповнивши: 

1) частину 2 статті 105 СК України правовою нормою такого змісту: 
«а також за заявою будь-кого з подружжя, якщо один із нього засуджений 
до позбавлення волі, на підставі рішення суду, відповідно до ст. 109-1 СК 
України»; 

2) СК України статтею 109-1: «Якщо один із подружжя засуджений до 
позбавлення волі, будь-хто з подружжя має право подати до суду заяву 
про розірвання шлюбу разом із документами, які посвідчують факт 
засудження до позбавлення волі одного з подружжя. Суд ухвалює рішення 
про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. 
До закінчення цього строку заява про розірвання шлюбу може бути 
відкликана тим із подружжя, хто її подав» [1, с. 82-83]. 

Виходячи зі змісту ч. 3-4 ст. 109 СК України, суд має ухвалити 
рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про 
розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після 
розірвання шлюбу не будуть порушені їх особисті та майнові права, а 
також права їх дітей. 

Заява про розірвання шлюбу розглядається в окремому провадженні 
після спливу одного місяця від дня подання заяви (до закінчення цього 
строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання 
шлюбу). У тому випадку, якщо один із подружжя відмовиться від 
розірвання шлюбу і відкличе свою заяву, суд має відмовити у розірванні 
шлюбу в порядку окремого провадження. 
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Овдій К.О. 
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
З моменту виникнення держави та права з’являється необхідність 

встановлення істини у різних випадках порушення закону. З першими 
пораненнями та вбивствами виникла і необхідність дослідження як самих 
ушкоджень, так і об’єктів, котрі вилучались з тіл потерпілих, і їх 
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  нетрадиційним, коли його зміст не належить ні до криміналістичних 
експертиз, ні до спеціальних видів слідчих і судових експертиз. Попереднє 
дослідження об’єктів є нетрадиційним, коли практика його застосування 
одинична, не має широкого поширення й тому його застосування не 
прийняте практикою в як постійний. При цьому допускається, що новий 
метод (не запозичений, а знову створений) згодом буде прийнятий до 
застосування й набуде статус традиційного, але на даному етапі він 
нетрадиційний. 

Представляється, що запозичення методу із суміжних галузей знань не 
є обов’язковим, новий метод може належати за змістом власне 
криміналістиці; також ознака тимчасової неприналежності до 
загальноприйнятих методів може зберегтися навіть при його освоєнні, але 
нетрадиційність буде присутня через рідке, одиничне застосування 
освоєного методу. 

Таким чином, підводячи підсумки визначення й тлумачення поняття 
розглянутої термінологічної комбінації з урахуванням теоретичних основ 
значеннєвого змісту елементів термінологічної комбінації, можна 
визначити нетрадиційні методи дослідження в криміналістиці на 
сучасному етапі розвитку науки й практики криміналістики як неприйняті 
практикою як постійні прийоми й способи, які застосовуються у 
вирішенні одиничних слідчих ситуацій на різних етапах розслідування 
злочину. 
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Ляшенко О.М. 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ДТП ЗА УМОВИ НЕОЧЕВИДНОСТІ СТУПЕНЮ 
ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ПОТЕРПІЛИХ 
Розкриття і розслідування дорожньо-транспортних пригод (далі – 

ДТП) є одним з найважливіших напрямів боротьби держави з 
порушеннями у сфері безпеки дорожнього руху. 

остаточному підсумку, розслідуванню злочинів, вчинених із 
застосуванням вогнепальної зброї. 
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Нікітенко Р.С. 
РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАЯВОЮ БУДЬ-КОГО 
З ПОДРУЖЖЯ, ЯКЩО ОДИН З НЬОГО 
ЗАСУДЖЕНИЙ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
Справи про розірвання шлюбу за заявою будь-кого з подружжя, якщо 

один із нього засуджений до позбавлення волі, є новою категорією у низці 
цивільних справ, які виникають із сімейних правовідносин, і 
розглядаються в порядку окремого провадження. До прийняття та 
набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану» від 1 липня 2010 р. у разі, коли один із подружжя був 
засуджений до позбавлення волі, шлюб розривався органом державної 
реєстрації актів цивільного стану за заявою іншого з подружжя. 

Пункт 3 ч. 1 ст. 107 СК України, який передбачав зазначену норму, 
Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» було 
виключено зі змісту відповідної правової норми. Водночас, ст. 105 СК 
України, що регламентує підстави припинення шлюбу внаслідок його 
розірвання, було залишено без змін. Таким чином, із змісту правових норм 
СК України вбачається, що шлюб за умови, що один із подружжя 
засуджений до позбавлення волі, може бути розірвано судом або в 
порядку окремого провадження за спільною заявою подружжя, яке має 
дітей, відповідно до ст. 109 СК України, або за позовом одного з 
подружжя відповідно до ст. 110 СК України. Але це суперечить ч. 3 ст. 
234 ЦПК України, відповідно до якої в порядку окремого провадження 
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  Складність механізму транспортних пригод обумовлена динамічністю 
цих подій. Початкове ознайомлення з обстановкою транспортної пригоди 
не завжди дає можливість чітко уявити те, що сталося. Тому лише 
ретельне і детальне вивчення всієї системи слідів і об’єктів, що є на місці 
події, дозволяє слідчому пізнати картину події і прослідити її динаміку. 

Огляд місця події – це одна з початкових слідчих (розшукових) дій, 
що проводяться під час розслідування ДТП. У багатьох випадках при 
розслідуванні ДТП обстановка місця транспортної пригоди, зафіксована в 
протоколі огляду, є єдиним джерелом відомостей, на яких до певного 
моменту ґрунтується проведення інших слідчих (розшукових) дій. 

Відповідно до наказу Генерального прокурора України щодо змін до 
положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 
2012 року № 69, якщо у заяві, повідомленні не зазначено всі відомості про 
вчинене кримінальне правопорушення, передбачені частиною 5 статті 214 
КПК України, то для їх встановлення проводяться такі дії: направлення 
вимоги до установ, підприємств, організацій про надання документів або 
відповідних даних, тощо. Вказані дії повинні бути виконані у строк, що не 
перевищує 7 днів. 

Під час огляду місць дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких 
їх учасники отримали тілесні ушкодження, слідчий не може достовірно 
оцінити ступінь їх тяжкості, тобто кваліфікувати діяння, а проведення 
судово-медичної експертизи упродовж 7 днів в більшості випадків 
неможливо. У зв’язку з чим слідчий згідно з вимогами ст. 214 КПК 
України зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати 
розслідування та у відповідності до вимог п. 2 ч. 2 ст. 242 КПК України 
звернутися до експерта для проведення експертизи щодо встановлення 
тяжкості та характеру тілесних ушкоджень. Будь-яка процесуальна дія або 
сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані 
без невиправданої затримки (ч. 2 ст. 113 КПК України). 

З огляду на відповідний досвід та кваліфікацію слідчий, який 
спеціалізується на розслідуванні дорожньо-транспортних пригод, за 
діагнозом, встановленим учасникам ДТП під час надання первинної 
медичної допомоги, зазвичай може прогнозувати ймовірний ступінь 
тяжкості. Однак незначний характер ушкоджень не може бути 
виправданням для ухилення від проведення необхідних слідчих 
(розшукових) дій та прийняття необхідних процесуальних рішень, 
оскільки погіршення стану здоров’я решти учасників пригоди, яким на 
місці допомогу надано без госпіталізації, ускладнення під час лікування, 
його тривалість та наслідки (втрата працездатності, непоправне знівечення 
обличчя, тощо), можуть суттєво вплинути на визначення тяжкості 
тілесних ушкоджень та остаточну кваліфікацію діяння. В цей же час 
невжиття відповідних заходів призведе до втрати слідової інформації 

– у якому напрямку зроблений постріл, що утворив пошкодження на 
перепоні? 

– з якої відстані зроблений постріл у перепону? 
– яким було взаємне положення зброї і потерпілого в момент 

нанесення йому вогнепального поранення? тощо. 
Ситуаційна експертиза вогнепальних ушкоджень вимагає 

застосування широкого кола природничо-наукових методів (хімічних, 
фізичних тощо), знань в галузі судової медицини, тощо, і, тому більшість 
таких експертиз доцільно проводити як комплексні. 

До виконання таких комплексних експертиз залучаються поряд з 
експертами-криміналістами, що спеціалізуються в галузі судової 
балістики, експерти-хіміки, фізики, а в необхідних випадках і судові 
медики. 

Необхідність проведення комплексних експертиз обумовлена тим, що 
вогнепальні ушкодження відображають властивості зброї і боєприпасів, 
залежать від характеру ураженого об’єкта; для вивчення ознак ушкоджень 
використовуються комплекс природничо-наукових методів, і результати 
цих досліджень вимагають сукупної оцінки різними фахівцями, а також 
урахування особливостей ушкодження тіла людини. 

Говорячи про комплексність ситуаційної експертизи вогнепальних 
ушкоджень, необхідно зазначити, що комплексна експертиза не повинна 
підмінювати собою комплекс експертиз, які можуть бути проведені в 
рамках розслідування конкретного злочину (наприклад, балістична – на 
предмет встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї, або 
судово-медична – з метою встановлення причин смерті). 

Алгоритм дій при проведенні комплексних судово-балістичних 
експертиз обставин пострілу, складається з таких етапів: вивчення 
обставин справи та поставлених питань що зазначені в постанові (ухвалі) 
про призначення експертизи, протоколу огляду місця події, схем, 
фотографій, висновків попередніх експертиз, інших документів; складання 
плану проведення експертизи; проведення досліджень наданих об’єктів; 
складання висновку експерта. 

При проведенні судово-балістичної, а також комплексної експертизи 
необхідно дотримуватись типових стадій, а саме попереднє, детальне 
(роздільне) дослідження, експертний експеримент і порівняльне 
дослідження (в необхідних випадках), оцінка результатів дослідження та 
формулювання висновків, оформлення експертного дослідження. При 
визначенні відстані пострілу такі стадії експертного дослідження як 
експертний експеримент і порівняльне дослідження є обов’язковими. 

У висновку хотілося б зазначити, що комплексна ситуаційна 
експертиза вогнепальних ушкоджень істотно розширює спектр 
можливостей судових експертів у вирішенні поставлених перед ними 
завдань, сприяє ефективному формуванню об’єктивної доказової бази, і, в 
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  (відновлення пошкоджень на автомобілях, знищення пошкодженого 
внаслідок ДТП одягу), зміни обстановки на місці пригоди (невідповідність 
погодних умов, проведення дорожніх робіт, зміна розмірів або 
конфігурації дорожнього покриття, розмітки), що безсумнівно негативно 
вплине на результати досудового розслідування. 

 
 
Ляшенко О.М. 
НЕДОЛІКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ 
ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВТЯГНЕННЯ 
НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
Судова експертиза надає істотну допомогу в розслідуванні злочинів, 

пов’язаних із втягненням неповнолітніх у вчинення злочину. При 
розслідуванні кримінальних правопорушень вказаної категорії особливе 
значення має оцінка ступеня психічного розвитку неповнолітнього, 
емоційна і вольова сфери, а також визначення в сукупності з іншими 
матеріалами провадження його справжньої ролі у вчиненому злочині. 

Аналіз практики показує, що особливі труднощі практичні працівники 
відчувають при призначенні, проведенні та оцінці результатів експертиз, 
що відносяться до класу «психофізіологічних». Названі експертизи 
відносяться до найбільш складних видів експертизи, що обумовлено як 
неоднозначністю їх юридичного значення, так і необхідністю 
застосування спеціальних знань в таких великих галузях знань, як 
загальна медична та соціальна психологія, психіатрія тощо. 

Необхідність проведення у провадженнях розглянутої категорії 
названих експертиз обумовлена тенденцією подальшого поширення осіб, 
які страждають психічними захворюваннями або відстаючих у психічному 
розвитку. 

Питання про необхідність призначення тієї чи іншої експертизи 
вирішується не автоматично, а виходячи з ситуації процесуальної або 
тактичної ситуації у досудовому провадженні. 

Законом передбачені випадки призначення судової експертизи. Так, 
стаття 486 КПК України передбачає проведення комплексних психолого-
психіатричної і психологічної експертиз неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого. 

Призначення та проведення судової експертизи обов’язкове, якщо 
необхідно встановити: 

– психічний або фізичний стан підозрюваного, обвинуваченого, коли 
виникає сумнів у його осудності або здатності самостійно захищати свої 
права та законні інтереси у кримінальному судочинстві; 

– психічний або фізичний стан потерпілого, коли виникає сумнів у 
його здатності правильно сприймати обставини, що мають значення для 
кримінального провадження, і давати показання; 

Назаров В.В. 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 
КОМПЛЕКСНИХ СИТУАЦІЙНИХ 
СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 
Комплексні ситуаційні експертизи відома криміналістичній науці вже 

дуже давно. Однак, широкого застосування на практиці, поруч з іншими, 
даний вид судової експертизи не знайшов. Причинами такого положення 
справ, як представляється, є проблеми організаційного характеру, 
супровідні процедури призначення й проведення ситуаційних експертиз, 
недостатнє теоретичне обґрунтування питань методики судового 
експертного дослідження тощо. 

З організаційної точки зору проведення комплексних експертиз в 
цілому, і, ситуаційних зокрема, дещо ускладнюється, оскільки потребує 
залучення фахівців різних експертних спеціальностей, галузей знань чи 
навіть різних установ. Так, згідно з п. 3.7. Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої 
наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції 
наказу Мін’юсту від 26.12.2012 № 1950/5), постанова (ухвала) про 
призначення комплексної експертизи направляється в кожну з установ-
виконавців, визначається провідна установа, яка здійснює організацію 
проведення експертизи, зокрема координацію роботи експертів і зв’язок з 
особою чи органом, які призначили експертизу. 

Ситуаційна експертиза має низку характерних рис. Їх суть полягає в 
тому, що об’єктом експертизи є подія, яка відобразилась не стільки в 
окремих слідах, а скільки в речовій обстановці місця вчинення злочину в 
цілому; експертиза має «узагальнюючий» характер оскільки ґрунтується 
на результатах раніше проведених діагностичних та ідентифікаційних 
дослідженнях (зброї, слідів від неї, інших слідів на місці події), а також на 
дослідженнях в інших галузях знань. 

Не всі вчені погоджуються з існуванням ситуаційної експертизи. 
Наприклад, М.В. Салтевський піддає сумніву можливість її існування, 
аргументуючи свої погляди так. Під час проведення ситуаційної 
експертизи експерт оцінює дані інших фахівців і моделює, наприклад, 
спосіб вчинення злочину, що видається неможливим, оскільки оцінка 
матеріалів справи є прерогативою слідчого. Тому ситуаційне дослідження 
не можна вважати їх самостійним видом криміналістичної експертизи. 

Але практика розслідування злочинів показує, що все частіше у 
справах призначають ситуаційні експертизи, серед яких значна кількість 
комплексних. 

Ситуаційні судово-балістичні експертизи вогнепальних ушкоджень 
вирішують такі основні питання: 

– чи є пошкодження на перепоні (на осколках скла, деревині, металі, 
пластмасі) вогнепальним? 
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  – вік підозрюваного, потерпілого, коли це має значення для 
кримінального провадження, а документи, що підтверджують його вік, 
відсутні або викликають сумнів. 

При провадженні досудового слідства щодо неповнолітніх (у тому 
числі у випадках, коли неповнолітній брав участь у вчиненні того 
злочину, в який він був втягнений) особливу увагу приділяти наявності 
даних, що свідчать про відставання в психічному розвитку, не 
пов’язаному з психічним розладом, а також встановлювати, чи міг 
неповнолітній повною мірою усвідомлювати фактичний характер і 
суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. 

Практика призначення зазначених експертиз виходить з того, що на 
судово-психологічну експертизу направляються підекспертні, чиє 
психічне здоров’я не викликає сумнівів або підтверджено раніше 
проведеної судово-психіатричною експертизою. Тому судово-
психологічна експертиза не повинна передувати судово-психіатричній 
експертизі або повинна проводитися з нею в рамках комплексної 
психолого-психіатричної експертизи. 

Для призначення судово-психологічної експертизи у провадженнях 
про втягнення неповнолітніх у вчинення злочину слідчий повинен брати 
до уваги будь-які дані, що свідчать про можливі відставання 
неповнолітніх у психічному розвитку, не пов’язані з психічними 
захворюванням. У зв’язку з цим перед експертом-психологом необхідно 
ставити питання: чи перебував неповнолітній у психологічній залежності 
від дорослого співучасника злочину, чи перебував він у психологічній 
залежності від інших членів злочинної групи тощо. 

Підставами для призначення судово-психологічної експертизи є 
сумніви слідчого щодо здатності свідка або потерпілого правильно 
сприймати важливі для провадження обставини, давати по них показання, 
а також істотна неповнота вивчення індивідуально-психологічних 
(характерологічних) особливостей суб’єкта, який вчинив тяжкий злочин, 
стійких мотиваційно-смислових утворень його особистості, не 
розібравшись у яких не можна зрозуміти причини вчиненого ним злочину, 
визначити відповідну міру покарання. 

Необхідність проведення судово-психологічної експертизи може 
зростати при розслідуванні втягнення неповнолітнього у вчинення 
злочину з боку дорослих – членів різних злочинних груп. При цьому 
необхідно з’ясовувати такі питання: чи є у неповнолітнього ознаки 
підвищеної сугестивності; ступінь (рівень) психологічної залежності від 
конкретних осіб; давність встановлення психологічної залежності від 
дорослого; чи міг неповнолітній, перебуваючи під впливом будь-якої 
особи, усвідомлювати істинне значення своїх дій та у зв’язку з цим 
керувати ними; в чому конкретно проявляється відставання в психічному 
розвитку неповнолітнього тощо. 

біологічного походження й вирішення питання, чи проводились постріли з 
нього, експерт здійснює по черзі три щільних протирання ствола 
марлевими тампонами. Оскільки ця операція поєднана із застосуванням 
значних фізичних зусиль і при її виконанні необхідно бути обережним, 
щоб не пошкодити наявні сліди рук і не залишити нових. З цією метою на 
рельєфні ділянки рукоятки зброї по обидва боки накладають проміжні 
запобіжники у вигляді аркушів чистого паперу, рукоятку акуратно 
поміщають у лещата й затискають так, щоб ствол розташовувався 
горизонтально щодо підлоги. Після цього на робочий кінець шомпола 
намотують марлевий тампон і здійснюють протирання, кожне з яких 
послідовно нумерують і далі досліджують. Аналогічним чином 
закріплюють середньоствольну і довгоствольну зброю на ділянці цівки. 

Потім зброю акуратно звільняють із лещат, утримуючи через чистий 
аркуш паперу за рельєфні частини рукоятки й передають на дослідження 
експерту-дактилоскопісту для подальшого виявлення слідів рук шляхом 
обробки її парами ціанокрилатів. Після цього фіксують фотозйомкою 
виявлені сліди рук, і вогнепальну зброю передають для подальшого 
дослідження експерту-балісту. 

При затриманні осіб, які підозрюються у вчиненні особливо 
небезпечних злочинів із застосуванням вогнепальної зброї, поряд із 
вилученням у них відбитків рук, взуття й т.д., необхідно вилучити зразки 
їх одягу й продуктів пострілу з рук. Робити це потрібно ватяними або 
марлевими тампонами, змоченими в спирті, шляхом багаторазового 
протирання місць ймовірного відкладення продуктів пострілу тильних 
поверхонь долонь, решток одягу, променевозап’ясних суглобів. 
Контрольні проби відбираються з ділянок плечей правої й лівої руки. 

При вилученні зразків мікроволокон одягу злочинця з метою його 
ідентифікації варто мати на увазі, що ефективність результату буде тільки 
при повному і всебічному вилученні зразків з усього одягу. 

Комісійні експертизи призначаються при дослідженні нових об’єктів, 
що раніше не досліджувалися в експертних установах, наприклад, нових 
моделей вогнепальної зброї, боєприпасів; особливо складних об’єктів, у 
яких через об’єктивні причини відбулася втрата великої кількості 
індивідуальних ідентифікаційних ознак, наприклад, деформованих куль, 
які пройшли щільну й тверду перепону, що призвело до викривлення чи 
втрати частини мікрослідів, або в яких відобразилася мала кількість 
індивідуальних ідентифікаційних ознак через стандартну або просту 
будову поверхні слідоутворюючого об’єкта чи малого й фрагментарного 
відображення ділянки слідоутворюючої поверхні, а також невеликого 
обсягу досліджуваного матеріалу; при проведенні повторних експертиз, 
коли висновки експерта, який проводив первинну експертизу, суперечать 
матеріалам кримінального провадження або висновкам експерта іншої 
експертної установи. 
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  Відносно з’ясування ступеня психологічної залежності від конкретних 
осіб особливого увагу потребують випадки, коли дорослий або 
неповнолітній є членами різного роду релігійних сект деструктивної 
спрямованості. Фахівці відзначають, що ступінь контролю свідомості 
окремих адептів таких культів може досягати такого стану, що вони 
можуть вчинити за наказом лідера секти будь злочин і навіть пожертвують 
власним життям «в ім’я цілей культу». Спеціалісти навіть говорять про 
можливість перетворення адептів деяких деструктивних релігійних сект в 
свого роду «біороботів», запрограмованих на виконання наказів свого 
керівництва. 

До основного завдання судово-психіатричної експертизи стосовно 
аналізованої нами категорії проваджень відносяться визначення осудності 
(неосудності) особи, якщо її стан характеризується будь-якою патологією 
(хронічним психічним розладом, тимчасовим психічним розладом, 
недоумством іншим хворобливим станом психіки). 

У тому випадку, коли неповнолітній досяг віку, з якого він може бути 
притягнутий до кримінальної відповідальності, але має не пов’язане з 
психічним розладом відставання в психічному розвитку, що обмежує його 
здатність усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх 
дій (бездіяльності) або керувати ними, він не підлягає кримінальній 
відповідальності. 

Незважаючи на численні рекомендації практичним працівникам про 
те, що розумова неповноцінність в поєднанні з підвищеною сугестивністю 
є чинником, що полегшує втягнення неповнолітніх у вчинення злочину, 
слідчі не приділяють належної уваги своєчасному виявленню ознак 
нестійкості психіки у неповнолітнього і різних психічних захворювань. 
Вони вкрай рідко призначають проведення відповідних експертиз, в 
результаті чого втрачається одне з важливих джерел доказів у 
кримінальному проваджені. 

Варто вказати на такі загальні недоліки при призначенні експертиз. 
Так, при винесенні постанов про призначення експертизи часто не 
зазначається, чому саме обумовлено сумнів слідчого в наявності 
психічного розладу або відставання в психічному розвитку, не 
пов’язаному з психічним розладом. Тоді як в цій якості при призначенні 
психіатричної експертизи можуть виступати, наприклад, відомості про 
стан неповнолітнього і перебування його на обліку у психіатра, про 
перенесені черепно-мозкові травми, констатація відставання в розвитку в 
школі, перевід в клас для дітей із затримкою психічного розвитку або 
допоміжну школу тощо. 

Матеріали більшості кримінальних проваджень, представлених 
експертам психіатрам і психологам, містять, як правило, вкрай мізерну 
інформацію, яка могла б свідчити про наявність психічного розладу або 
відставання в психічному розвитку. Однією з причин цього є те, що слідчі 

Варто мати на увазі, що залежно від особливостей носіння 
короткоствольної зброї (у кобурі під пахвою; на поясі; без кобури за 
поясом, у кишені штанів, піджака, пальто й т.п.) на зброї залишаються 
мікроволокна від тканини сорочки, светра, підкладки піджака, штанів, 
пальта, плаща, кишень і дрібних особливостей умісту кишень. У 
середньоствольній та довгоствольній зброї мікрочастинки будь-яких 
речовин також можна виявити в западинах, біля виступів, на границі між 
частинами й механізмами вогнепальної зброї. На цій зброї залишаються 
мікроволокна, як правило, від тканини верхнього одягу, пальта, куртки, 
штанів, піджака, светра, а також оббивки салону автомобіля, сидінь 
автомобіля (у випадку її транспортування в автомашині). Можуть 
залишатися мікросліди від тканини чохла, одягу, в який вона могла бути 
загорнена при транспортуванні. 

У випадку виявлення мікрослідів нашарування будь-яких речовин дані 
сліди фотографують за правилами мікрофотозйомки, вилучають із 
поверхні вогнепальної зброї й детально досліджують. З метою виявлення 
мікрослідів на об’єктах використовують збільшувальні лупи й мікроскопи. 
При цьому спочатку з об’єктів вилучають найбільш великі, а далі 
найбільш дрібні нашарування часток речовин і матеріалів. Для зручності 
дослідження та збереження мікрослідів, що вилучають із поверхні зброї, 
доцільно розташовувати на липку плівку, групуючи за кольором, 
відтінком, складом, структурою волокон і т.д. 

Виявлені на поверхні зброї сліди, схожі на кров, волосся, біологічний 
матеріал у вигляді шматочків м’яких і твердих тканин фіксують за 
правилами мікрофотозйомки. Цю інформацію передають особі, яка 
призначила експертизу, або проводить досудове розслідування за фактом 
вчинення злочину, у зв’язку з розслідуванням якого й призначена 
експертиза. 

Також вилучають й сліди потожирової речовини зі зброї. При цьому 
варто мати на увазі, що потожирова речовина завжди залишається на 
зброї, навіть у тому випадку, якщо злочинець ретельно її протер. 
Нашарування потожирової речовини залишається на бічних (внутрішніх) 
поверхнях ребристих виступів й у їх заглибленнях, розташованих з лівої й 
правої сторони кожуха-затвора пістолетів; у заглибленнях ребристих 
поверхонь курка пістолетів, мисливських рушниць або спиць курків у 
револьверах; у заглибленнях рифленої поверхні щічок рукояток 
пістолетів, револьверів, автоматів, мисливських рушниць, а також у ложі 
прикладів мисливських рушниць, карабінів і т.д. У випадку залучення до 
проведення комплексної експертизи на підставі постанови слідчого 
експерта-біолога, який самостійно проводить виявлення, фіксацію, 
вилучення, дослідження біологічних слідів й оформлення результатів 
дослідження в межах своєї компетенції. 

Після закінчення вилучення з об’єкта дослідження мікрослідів 
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  практично не фіксують у протоколах допитів подібного роду відомості, 
які могли бути використані при проведенні експертизи. 

He завжди коректно формулюються питання на вирішення експерту. 
При проведенні експертиз слідчий повинен чітко уявляти, які питання 
можна поставити перед експертами і як вони повинні бути сформульовані. 
До формулювання питань, що виносяться на вирішення експерта, 
пред’являються певні вимоги, зокрема, вони повинні бути конкретними, 
чіткими, ясними, не допускати двоякого тлумачення, задаватися в логічній 
послідовності і т.д. Крім того, вони повинні належати до компетенції 
експерта. Не можна ставити на вирішення експертизи питання правового 
характеру, зокрема, про наявність ознак складу злочину, винність або 
невинність певної особи, форму його провини та інші. Відповіді на ці 
питання знаходяться поза межами компетенції експерта і даються тільки 
слідчим або судом. 

 
 
Мартинюк Ю.М. 
ПІДПИС ЯК ОБ’ЄКТ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Дослідження підписів – це один із найпоширеніших і в той же час 

складних видів криміналістичного дослідження. 
Дослідженням різних аспектів підписів в різний час займалися такі 

відомі вчені, як Л.Є. Ароцкер, Н.І. Клименко, Н.О. Коміссарова, В.В. 
Липовський, З.С. Меленевська , В.Ф. Орлова, Т.В. Орлова, С.А. Ципенюк, 
Л.А. Вінберг, М.В. Шванкова, О.В. Воробей, Є.Ю. Свобода та інші. 

У криміналістичній літературі існує багато визначень підпису, які 
містять такі положення: 

– підпис повинен бути посвідчувальним знаком певної людини; 
– виконуватись нею особисто; 
– позначати прізвище цієї особи; 
– наноситись на документ; 
– надавати документу юридичну силу, слугувати для посвідчення 

документу тощо. 
В Тлумачному словнику за редакцією В.В. Розанової підпис 

визначається як прізвище кого-небудь, що виконане ним самим в кінці 
будь-якого документа, листа тощо. 

«Словарь русского языка» С.І. Ожегова визначає підпис як 1) надпис 
під чим-небудь, під картиною; 2) власноручне написання прізвища. 

В юридичних енциклопедичних словниках можна зустріти визначення 
підпису як повноваження посадових осіб об’єднань, підприємств та 
установ на підписування документів, що складаються в них тощо. 

Дещо інше визначення підпису наведене в навчальному посібнику, 
підготовленому авторським колективом В.М. Абрамова, О.О. Садченко, 

дослідження мастил і продуктів пострілу й визначення, чи проводились 
постріли з даної зброї після останнього її чищення; експерту-хіміку, що 
спеціалізується на криміналістичному дослідженні мікроволокон 
матеріалів і речовин, – для виявлення мікрооб’єктів, визначення їх 
природи, складу, джерела походження й інших властивостей і 
характеристик. Можуть залучатися фахівці й інших напрямів експертно-
криміналістичної спеціалізації, залежно від характеру досліджуваних 
об’єктів. 

Надані на експертизу об’єкти оглядають всі експерти, яким доручене 
проведення комплексної експертизи. Під час попереднього огляду 
аналізуються питання, поставлені для вирішення експертам, завдання 
дослідження вцілому й кожного з експертів, визначається послідовність 
дослідження об’єктів кожним з експертів, порядок і послідовність 
застосування методик досліджень, технічних засобів. Процес самого 
експертного дослідження об’єктів починає експерт, який спеціалізується в 
галузі дактилоскопії, з виявлення на них візуально видимих слідів 
папілярних узорів рук без обробки їх спецпорошками й парами 
ціанокрилатів. З цією метою він оглядає об’єкт у прямому й бічному 
світлі, в затемненому приміщенні. Сліди папілярних узорів рук у 
короствольній зброї, як правило, злочинці залишають на передньому й 
задньому зрізах рукоятки, на верхній і бічній поверхнях кожуха-затвора – 
в пістолетах; на барабані – в револьверах; на спускових гачках і 
запобіжних скобах, на бічних поверхнях і нижній частині магазина; у 
довгоствольній та середньоствольній зброї – на прикладі, шийці приклада, 
цівці, магазині, стволі, спусковому гачку й запобіжній скобі. Іноді сліди 
папілярних узорів рук залишаються на внутрішніх частинах і механізмах 
зброї. При виявленні слідів папілярних узорів рук ділянки їх 
розташування акуратно обводять склографом й обов’язково 
фотографують. 

Після цього до дослідження об’єкта приступає експерт, який 
спеціалізується в галузі криміналістичного дослідження матеріалів, 
речовин та виробів для виявлення наявності на ньому мікрослідів будь-
яких часток матеріалів і речовин. Мікрочастинки речовин і матеріалів у 
короткоствольній зброї, як правило, можна виявити на стінках вікна 
кожуха-затвора для екстракції стріляних гільз, біля прицілу, важеля 
запобіжника, затворної затримки, на внутрішній стінці спускової скоби, з 
боку бічної грані щічок рукоятки, під пружиною фіксації магазина, біля 
курка й у виїмці для курка в кожусі-затвору, у западині для гвинтів 
кріплення щічок рукоятки, на границі між рамкою й кожухом-затвору, у 
нижній частині отвору рукоятки для магазина; у револьверах – у 
западинах на рукоятці, на ділянці між рамкою й барабаном, у виїмці для 
курка й бойка на рамці, у западинах на барабані, між віссю барабана й 
рамкою. 
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  Є.Ю. Свобода. Відповідно до наведеного в посібнику визначення, підпис – 
це графічне зображення, що визначає особистість його виконавця й 
виконане ним з метою засвідчення. 

Таким чином, підпис є графічним накресленням, оскільки він 
виконується за допомогою графічних знаків і являє собою вид рукопису. 
Будучи різновидом почеркового матеріалу, підпис порівняно з почерком 
має свої особливості формування. 

Формування підпису відбувається на основі почеркового матеріалу, а 
також набутих в процесі навчання графічних і технічних навиків. 

Весь процес формування підпису науковці поділяють на три основні 
періоди: перший період – формування підпису під час навчання у школі; 
другий – наступне його формування під час оволодіння спеціальністю (під 
час навчання у технікумах, вузах тощо); третій період – формування 
підпису під час трудової діяльності людини. Цей поділ умовний, оскільки 
процес формування підпису у всіх людей відбувається по-різному і не 
обов’язково проходить всі вказані періоди. Відсутність або недостатня 
практика у підписуванні документів може зупинити формування підпису 
на кожному з вказаних періодів. 

Формування підпису, як правило, закінчується пізніше формування 
почерку, приблизно до 30-35 років. 

Підпис пов’язаний з почерком єдністю психофізіологічних основ, 
технічних і графічних навиків письма. Підпис є матеріалом, в якому 
відображаються ознаки почерку. Тому при проведенні експертизи 
підписів використовується розроблена класифікація ідентифікаційних 
ознак почерку. В той же час вміст ознак підпису відрізняється від вмісту 
ознак почерку, а самі ознаки підпису характерні тільки даному об’єкту 
дослідження. 

Методика дослідження підписів ґрунтується на загальних 
почеркознавчих положеннях, але має певну специфіку. Дослідження 
підпису варто розпочинати з таких ознак, як транскрипція, загальний вид, 
чіткість, ступінь виробленості. 

Оскільки підпис є особистим посвідчувальним знаком конкретної 
особи, його дослідження повинно проводитись послідовно, у два етапи: 

– вирішення питання про автентичність підпису; 
– встановлення виконавця не автентичного підпису. 
На підставі всього вище зазначеного, можна вивести таке визначення 

підпису як об’єкта судово-почеркознавчої експертизи – це вид рукопису, 
який власноручно наноситься особою на документ з метою надання йому 
юридичної сили внаслідок засвідчення певних фактів, подій, інформації 
тощо, які мають відношення до особи виконавця, та в якому 
відображається індивідуальні властивості письмово-рухової навички 
особи, яка його виконала. 

 

т.д. необхідно насамперед її розрядити. Розрядження пістолетів і 
револьверів варто здійснювати у такий спосіб. На одній зі сторін рукоятки 
зброї накласти смужку чистого, що раніше не використовувався паперу, 
по ширині рівній довжині рукоятки, а по довжині достатній для обмотки 
рукоятки на один виток. Правою рукою через смужку паперу взяти й 
підняти зброю, утримуючи її за передній і задній зрізи рукоятки. Далі 
лівою рукою загорнути кінці паперу на іншу сторону рукоятки й узяти її в 
цілому. Через інший фрагмент паперу нажати на кнопку або пружину 
фіксації магазина в рукоятці пістолета й, зачепивши загостреним 
предметом за нижній виступ магазина, частково висунути його з рукоятки. 
Потім через фрагмент паперу взяти магазин за нижню частину, витягти з 
рукоятки й покласти в картонну коробку. Для екстракції набою з 
набійника ствола накласти фрагмент паперу на кожух-затвор на ділянці 
розташування бічних ребристих виступів, взяти й пересмикнути затвор у 
крайнє заднє положення. У револьвері через аркуш паперу висунути 
вперед або убік (залежно від конструкції) вісь барабана, накласти аркуш 
паперу на барабан і, знявши його з осі, укласти в картонну коробку. 

Після фіксації вогнепальної зброї й боєприпасів у протоколі огляду 
місця події й інших правових документах, їх варто упаковувати так, щоб 
виключити можливість переміщення в упакуванні. З цією метою нижню 
частину рукоятки зброї впирають в одну зі стінок коробки, а передній зріз 
ствола – в іншу. Протилежну сторону вогнепальної зброї в місці курка 
фіксують додатково встановленою стінкою, закріпленою липкою стрічкою 
типу «скотч» і т. п. Так само проводиться розряджання й упакування 
довгоствольної та середньоствольної вогнепальної зброї. 

Вилучені речові докази в упакованому вигляді направляють в 
експертний підрозділ для проведення експертизи. Для цього слідчий 
виносить постанову про призначення комплексної криміналістичної 
експертизи, у якій поряд із традиційними питаннями, пов’язаними з 
дослідженням самої вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, стріляних 
куль і гільз, виявленням наявності на них слідів рук і визначення 
придатності їх для ідентифікації; ставить експертам для вирішення і 
питання, пов’язані з виявленням на досліджуваних об’єктах мікрослідів, 
що можуть бути сформульовані у такий спосіб: чи є на об’єктах 
(вказується перелік об’єктів), наданих на експертизу, нашарування 
мікрослідів яких-небудь речовин або матеріалів? Якщо є, то які, яких 
речовин і матеріалів, чи придатні вони для ідентифікації? 

При надходженні об’єктів на експертизу, керівник доручає проведення 
комплексної експертизи декільком фахівцям, як правило, експерту-балісту 
для дослідження вогнепальної зброї й боєприпасів (їх характеристик, 
технічного стану й балістичних властивостей, слідів від зброї на стріляних 
кулях і гільзах), їх ідентифікації; експерту-дактилоскопісту – для 
виявлення слідів рук на зброї та їх ідентифікації; експерту-хіміку – для 
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  Медецька В.Ю. 
МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
Серед здобутків криміналістики, які активно використовуються у 

встановленні та дослідженні інформації, яка має значення для розслідування 
злочинів важливу роль відіграють спеціальні знання. Відомо, що без 
сучасних досягнень науково-технічного прогресу важко, а у деяких 
випадках і взагалі неможливо, виявити, вилучити, дослідити та належним 
чином використати важливу для розслідування злочинів інформацію. До 
таких знань, зокрема, належать почеркознавчі знання, які давно і ефективно 
використовуються у протидії злочинності. Історія використання 
почеркознавства у боротьбі зі злочинністю сягає у далеку давнину та 
вимірюється не одним століттям. У різні часи ставлення до почерку як до 
джерела інформації оцінювалося неоднозначно та неодноразово 
змінювалося. У сучасних умовах можливості почеркознавства 
сприймаються як один із найбільш дієвих, ефективних, таких, які 
дозволяють отримати важливу для розслідування злочинів інформацію. 

Разом з тим, розвиток науки передбачає постійне вдосконалення 
наявного арсеналу криміналістики взагалі, та почеркознавства, зокрема. 
Це викликано декількома обставинами. Серед головних із них можна 
назвати такі. 

По-перше, потужні матеріальні можливості криміналітету дозволяють 
злочинцям використовувати найсучасніші можливості здобутків 
різноманітних наук для досягнення своїх протиправних намірів. Практика, 
наприклад, свідчить про використання можливостей електронно-
обчислювальної техніки для протиправного проникнення до державних чи 
банківських комп’ютерних мереж чи підробки підписів, відбитків печаток 
чи штампів з метою незаконного збагачення або контролю над певними 
процесами. 

По-друге, постійно існує необхідність вдосконалення організаційних 
засад криміналістичної діяльності. 

По-третє, історія використання почеркознавчих знань у розкритті, 
розслідуванні та попередженні злочинів, як зазначалося раніше досить 
давня, включає в себе і позитивний і негативний досвід, що має бути 
враховано у сучасний період. Розширюється коло новітніх досягнень 
науково-технічного прогресу, які можуть бути використані у 
почеркознавстві. 

Зазначені обставини потребують вивчення та узагальнення проблеми 
почеркознавства з метою оптимізації використання почеркознавчих знань 
у боротьбі зі злочинністю, максимального використання набутого 
позитивного досвіду та врахування допущених помилок. 

Формування почеркознавства здійснювалося переважно за рахунок 
пристосування здобутків психології, фізіології, археології, етнографії, 
мовознавства та інших наук до завдань криміналістики. 

призначаються. Майже не призначаються експертизи щодо виявлення 
слідів рук і мікрооб’єктів на вогнепальній зброї, що вилучається у 
злочинців, як правило, у зв’язку з тим, що це стає недоцільним після 
тривалого застосування, оскільки після знаходження об’єкта в руках 
багатьох співробітників міліції сліди не тільки втрачаються, але й 
вносяться нові, які не належать особі злочинця. Через відсутність 
достатньої кількості криміналістичної техніки й видаткових матеріалів 
виявлення, фіксація й вилучення слідів відбувається на неналежному 
рівні. 

Кількість випадків втрати речових доказів безпосередньо в процесі 
призначення й проведення експертиз також прогресує. Це відбувається 
через те, що більшість об’єктів, щодо яких надалі призначаються 
експертизи, не тільки вилучаються з порушенням правил, але й невірно 
упаковуються, як правило, в поліетиленовий пакет або паперовий згорток, 
що неминуче призводить до втрати мікрослідів і частково слідів рук. 

Разом з тим, при вчиненні спланованих, заздалегідь підготовлених 
особливо небезпечних злочинів злочинці прагнуть або запобігти 
утворенню власних слідів, або їх знищити безпосередньо на місці злочину. 
З цією метою активно використовуються засоби запобігання: різного типу 
рукавички, полімерні покриття і т.д., а також стирання слідів рук зі зброї, 
що залишена на місці злочину. Однак, якщо процес утворення й знищення 
візуально видимих макрослідів на місці злочину злочинець може 
контролювати, то процес утворення й знищення візуально невидимих 
мікрослідів перебуває за межами його можливостей. У зв’язку з цим 
доказова цінність мікрослідів, поряд з більш широким застосуванням 
наукових методів у боротьбі зі злочинністю, набуває великого 
практичного значення. Використання мікрослідів у розслідуванні злочинів 
буде сприяти підвищенню ефективності роботи всіх зацікавлених 
правоохоронних відомств на якісно новому, більш високому 
професійному рівні при: 

– неухильному дотриманні тактики й методики виявлення слідів 
злочинця на конкретних об’єктах речового характеру: його одягу, 
вогнепальній зброї й знаряддях, що застосовувалися для вчинення 
злочинів; 

– методиці вилучення, упакування, зберігання й транспортування 
речових доказів на експертизу, що виключає втрату й внесення нових 
слідів, не пов’язаних з подією злочину; 

– комплексній постановці вичерпних питань щодо речових доказів, які 
досліджуються; 

– комплексному, а при дослідженні об’єктів особливої складності – 
комісійному проведенні експертиз. 

При виявленні й вилученні вогнепальної зброї під час огляду місця 
події або безпосередньо у злочинців, в автомобілі, в квартирі, схованці й 
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  Існує удосконалена методика експертного дослідження шляхом 
розробки методичних рекомендацій щодо дослідження складних 
почеркових об’єктів, таких як записи обмеженого обсягу, цифрові записи, 
підписи від імені осіб похилого та старечого віку, записи, які виконано 
зміненим почерком в межах скоропису з наслідуванням друкованим 
літерам, незвичною до письма рукою. Розширені можливості методики 
дослідження малооб’ємних почеркових об’єктів (записів, підписів) шляхом 
створення комплексних методик, які підвищують надійність висновку. 

Інформаційне поле почерку доволі велике. З одного боку, почерк є 
носієм інформації про особу, яка пише, що використовується для 
вирішення ідентифікаційних завдань з метою встановлення конкретного 
виконавця почеркового об’єкта. З іншого боку, в ньому відображуються і 
психофізіологічні якості особи, яка писала, і умови, в яких проходив 
процес письма. Тобто почерк містить своєрідно закодовану інформацію 
про особистість людини, про обставини написання та умови виконання 
рукопису. 

На сучасному етапі розроблені основні положення теорії та методика 
почеркознавчої діагностики. Діагностичні дослідження виділено в 
самостійний напрям. Можливість вирішення діагностичних завдань 
експериментально доведена на основі вивчення низки почеркових 
об’єктів: рукописних текстів великого та середнього обсягу, текстів з 
високим ступенем виробленості почерку, підписів. За результатами 
проведених експериментальних досліджень розроблено класифікації 
«збиваючих» факторів, діагностичних ознак та їх комплексів, характерних 
для тієї чи іншої групи негативних впливів, виділено та систематизовано 
ознаки почерку, які найбільш піддаються зміні в незвичних умовах 
письма, і такі, що залишаються незмінними або ж змінюються незначно, 
для різних груп «збиваючих» факторів. 

Розроблено основи математичного моделювання та автоматизації в 
галузі почеркознавчої експертизи. Розробляються експертні програми та 
експертні системи, мета яких – об’єктивізація процесу дослідження, його 
оптимізація, розширення можливостей та удосконалення існуючої 
методики дослідження. Разом з тим моделювання в почеркознавстві поки 
що не охоплює предмета дослідження в цілому і тим більше – весь процес 
дослідження, а відтворює лише певні сторони об’єкта та окремі етапи 
дослідження. Досвід моделювання в почеркознавстві успішно реалізується 
в оціночній діяльності експерта. Найбільш перспективні розробки – це 
створення кількісних діагностичних методів встановлення фактів: 
навмисної зміни почерку скорописним способом; виконання напису 
незвичною до письма рукою; виконання підпису в стані алкогольного 
сп’яніння тощо. По більшості цих методик уже створено програми, які 
значно спрощують їх використання. 

Для виявлення динамічних характеристик почерку (координація, темп, 
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3. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: 
[учебник] / Н.Г. Елисеев. – [2-е изд., перераб. й доп.]. – М. : Проспект, 
2004. – 624 с. 

4. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які 
беруть участь у справах позовного провадження: Монографія. – К.: Атіка, 
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Михальчук Т.В. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ 
І КОМІСІЙНИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 
ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
Під час розслідування злочинів висновки експертів за результатами 

дослідження значної кількості речових доказів, що вилучаються у 
злочинців та з місць вчинення злочинів, мають вирішальне значення в 
доказуванні причетності конкретних осіб до вчинення злочинів і 
встановлення особи злочинця. 

З огляду на збільшення кількості особливо небезпечних злочинів, 
вчинених в умовах неочевидності, зростання рівня підготовки й вчинення 
злочинів, особливо вбивств на замовлення, об’єктивізація доказування на 
стадіях досудового розслідування й судового розгляду має велике 
значення і вимагає всебічного й повного вилучення речових доказів – 
макро- і мікрослідів з місць події, комплексного їх дослідження з метою 
одержання вичерпної інформації про особу злочинця, зброю й знаряддя, 
що застосовувались при вчиненні злочинів. Однак, в останні роки 
спостерігається тенденція до збільшення втрати доказової інформації, а в 
певних випадках – зневаги нею. 

Втрата інформації відбувається як на місцях вчинення злочинів і при 
затриманні злочинців, так й у ході призначення й проведення судово-
балістичних експертиз. Втрата слідів-доказів безпосередньо на місцях 
злочинів останнім часом набула катастрофічного характеру в силу того, 
що різко знизився професійний досвід та рівень підготовки співробітників 
слідчих й оперативних підрозділів, а також низького рівня виконавчої 
дисципліни й організації оглядів місць злочинів, та украй «збіднілої» 
криміналістичної техніки, засобів виявлення, фіксації й вилучення 
речових доказів. З місць злочинів, в основному, вилучаються тільки 
макросліди: вогнепальна зброя, стріляні кулі й гільзи. У той же час доволі 
інформативні мікросліди майже не вилучаються й експертизи по них не 
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  натиск) – джерела цінної інформації, яка дуже корисна при дослідженні 
особливо малооб’ємних почеркових реалізацій (підписи, короткі записи), 
використовуються інструментальні засоби. 

Автоматизовані системи виконують подвійну функцію: з одного боку, 
вони дозволяють отримати інформацію, яка недоступна для отримання 
візуальним шляхом, з іншого – звільняють дослідника від стомлюючої 
нетворчої праці, зводячи нанівець можливість суб’єктивних помилок. 

Почеркознавча експертиза дозволяє вирішувати ідентифікаційні та 
неідентифікаційні завдання, які виникають у кримінальному та 
цивільному судочинстві. 

За останні роки значно зросла кількість злочинів у кредитно-
фінансовій сфері. Масового характеру набули розкрадання грошових 
коштів з використанням підроблених документів, підроблених 
банківських гарантій, «відмивання» грошей, здобутих злочинним шляхом. 
В даний час при розслідуванні злочинів, вчинених у сфері економіки, 
вилучаються сотні і навіть тисячі документів-речових доказів, причому 
органи розслідування не завжди можуть обмежити коло ймовірних 
виконавців. Об’єктами дослідження в таких випадках стають рукописні 
записи та підписи, що виконуються в накладних, нарядах, звітах, 
посвідчення особи і так далі. 

При розгляді цивільних справ також нерідко заперечується 
достовірність записів і підписів на договорах, розписках, дорученнях, 
заповітах, а також іншого ділового та особистого листуванні, оскільки 
згідно з Цивільно-процесуальним кодексом України висновок експерта є 
доказом при розгляді цивільного спору. 

В Україні, безпосередньо проблематика почеркознавства 
висвітлювалася у декількох кандидатських дисертаціях: С.М. Вула, 
В.Г. Грузкової, Е.О. Івакіна, С.Г. Качуріна, Н.І. Клименко, 
Н.О. Комісарової, А.М. Компанийця, В.В. Липовського, Г.Д. Маркової, 
З.С. Меленевської, І.М. Можара, С.І. Тихенка, А.М. Ткачука, 
Т.М. Федоренко, С.А. Ципенюка. Значна увага питанням почеркознавства 
приділялася у кандидатських дисертаціях, захищених у Росії та інших 
державах, утворених після розпаду Радянського Союзу. Йдеться про 
погнад 50 робіт. 

Результати вивчення доробку вчених показують, що у вітчизняних і 
зарубіжних наукових працях теоретичні основи та можливості 
використання спеціальних почеркознавчих знань висвітлюється 
фахівцями дещо фрагментарно та поверхнево, без глибокої теоретичної 
проробки. В основному призначення почеркознавства висвітлюється 
фахівцями через перелік доволі вузького кола прикладних завдань, які 
практично не дають уявлення про наукові напрями у цій діяльності. Разом 
з тим, напрацювання криміналістів повинно стати підґрунтям для 
подальшого удосконалення. 

своєю юридичною природою є активною процесуальною співучастю зі 
всіма встановленими цивільним процесуальним законом ознаками 
указаного інституту. Відтак, при визначенні юридичної природи 
групового позову не можна враховувати тільки одну зовнішню ознаку – 
множинність суб’єктів на боці позивача. Груповий позов виникає лише за 
наявності визначених у ч. 2 ст. 32 ЦПК України умов, що передбачають, 
відповідно, як наявність, так і відсутність матеріально-правових зв’язків 
співучасників між собою, а також наявність таких зв’язків з протилежною 
стороною у справі. 

У зв’язку із цим, слід розмежовувати груповий позов і представництво 
у цивільному процесі. Так, якщо на стороні позивача бере участь у справі 
його представник, то групового позову не виникає. Для цього 
процесуального інституту характерним є те, що, за визначених у законі 
умов, має бути саме кілька позивачів. 

Не створює групового позову і вступ у відкрите провадження третьої 
особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Критеріями 
розмежування інститутів процесуальної співучасті (яка є уособленням 
інституту групового позову) та третіх осіб, які заявляють самостійні 
вимоги щодо предмета спору, слід вважати: 1) спрямованість вимог 
співпозивачів виключно проти відповідачів, на відміну від третіх осіб, 
вимоги яких можуть бути спрямованими і проти позивачів; 2) ініціювання 
процесу виключно співпозивачами, треті особи вступають вже у відкрите 
провадження у справі; 3) відсутність матеріального спору між 
співпозивачами й імовірна наявність такого спору між ними та третьою 
особою за умови пред’явлення позову до співпозивачів [4, с. 164]. 

Не слід вважати груповим позовом і участь у цивільній справі органів 
та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси 
інших осіб. Звернення до суду відповідних органів та осіб хоча і надає їм 
цивільних процесуальних прав та обов’язків особи, в інтересах якої вони 
діють, єдиним позивачем у цивільній справі залишається особа, в 
інтересах якої була подана позовна заява, і виключно вона може бути 
потенційним суб’єктом групового позову. 

Таким чином, груповий позов у цивільному процесі є самостійним 
правовим інститутом, який слід розмежовувати із такими суміжними 
інститутами цивільного процесуального права, як-от: представництво, 
участь у цивільному процесі третіх осіб, а також органів та осіб, яким 
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 
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  Меленевська З.С. 
КОМІСІЯ ЕКСПЕРТІВ ЯК МАЛА СОЦІАЛЬНА ГРУПА 
Комісійний порядок проведення експертних досліджень полегшує 

практику пізнання об’єкта і процес знаходження істини через те, що 
дозволяє при дослідженні використовувати досвід і знання не одного, а 
двох і більше експертів. Однак комісія – це вже колектив, в якому виникає 
суспільна психологія. У суспільній психології підсилюються риси 
індивідуальної психології і навіть виникають почуття, настрої, оцінки, 
відсутні у окремої особистості. Завдяки дії суспільної психології 
підсилюються емоції, вольові рішення і, взагалі, вся динамічна структура 
психіки людини. Тому з метою успішного проведення комісійного 
експертного дослідження необхідне вирішення завдання щодо 
правильного комплектування комісії експертів. 

Недостатньо, щоб кожний експерт, який приймає участь у роботі 
комісії, сам по собі мав певну підготовку і досвід роботи. Навіть із людей 
найбільш високих здібностей не завжди може утворитися продуктивний 
колектив. Для цього необхідне не будь-яке, а певне сполучення у 
колективі людей з різним складом мислення, стимулюючих і в той же час 
у певній мірі обмежуючих і доповнюючих один одного за умов загальної 
внутрішньої зацікавленості у дослідженні, що проводиться. 

Оціночна діяльність експерта пов’язана із психологічною проблемою 
стійкості особи. Експерту повинні бути властиві здібності щодо 
формулювання самостійних оціночних суджень. Це означає, що він 
повинен вміти відстоювати свої переконання, оціночні судження в умовах 
колективної (групової) діяльності, коли його думка не співпадає з думкою 
решти експертів. 

У процесі спілкування і спільної діяльності у групі складається певна 
система міжособистісних відносин, взаємних вимог, оцінок, норм, уявлень 
тощо. 

Групова робота над проблемою включає два види діяльності: 
самостійну розумову діяльність кожного члена групи над своєю частиною 
роботи і внутрішньо групову комунікацію (обговорення проблеми, обмін 
результатами індивідуальної роботи тощо). 

У комісії експертів, на відміну від звичайної соціальної групи, такого 
розподілу частин роботи не може бути. Кожний член комісії повинен 
вирішити поставлене перед комісією експертне завдання самостійно у 
повному обсязі, тобто всі члени комісії вирішують одне й те саме 
експертне завдання. 

На відміну від звичайної соціальної групи, де має місце колективна 
відповідальність за виконану роботу, у групі (комісії) експертів кожний 
експерт особисто відповідає за результати своєї праці, за зроблений ним 
висновок. Всі експерти, які входять до складу комісії, рівні за своїми 
правами і незалежні один від одного. Функції ж провідного експерта у 

відносинах (наприклад, ідентифікація особи при страхуванні чи 
спадкуванні) тощо. 

Прийняття згаданих законопроектів значно полегшило б діяльність 
працівників правоохоронних органів, лікарів, а також установ, завданням 
яких є ідентифікація фізичної особи. Окрім того, ці ідеї в цілому 
відповідають вимогам часу, а реалізація сприятиме захисту прав і свобод 
громадян при ідентифікації особи. 

 
 
Миколаєць В.А. 
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРУПОВОГО 
ПОЗОВУ З ІНШИМИ ІНСТИТУТАМИ 
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
Невпинний розвиток усіх процесів суспільного життя вимагає 

адекватного реагування на них, а тому всі правові держави з кожним 
роком удосконалюють різноманітні механізми правового впливу, у тому 
числі це стосується і процесів удосконалення механізму захисту прав та 
інтересів груп осіб, одним із засобів якого є груповий позов. 

При визначенні юридичної природи групового позову науковці 
дотримуються різних думок. Так, деякі вчені ототожнюють груповий 
позов з процесуальною співучастю [1, с. 41]. Інші автори відзначають 
значну кількість відмінностей між процесуальною співучастю та груповим 
позовом, серед яких – призначення зазначених процесуальних інститутів. 
Так, на погляд Ю.Ю. Трача, завдання інституту співучасті – врегулювання 
відносин між кількома співучасниками, а призначення групового позову – 
встановлення особливостей пред’явлення, розгляду, вирішення та 
виконання однотипних вимог значної кількості осіб. Тому груповий позов 
– не просто множинність осіб в цивільній справі, а особливий вид 
позовного провадження, що регулює пред’явлення, розгляд, вирішення та 
виконання вимог значної кількості осіб [2]. Треті вважають групові позови 
своєрідним «гібридом» співучасті та представництва [3, с. 476]. 

На наш погляд, при визначенні сутності групового позову варто 
виходити з юридичної природи позову як зверненої до суду вимоги про 
захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів. Отже, груповий позов, як і будь-який інший позов, і є саме 
такою вимогою. Водночас, на відміну від позову у загальному розумінні 
цієї правової категорії, для групового позову є властивою множинність 
осіб на боці позивача, адже, на наш погляд, груповий позов – це позов, 
який пред’являється групою осіб для захисту їх прав, свобод чи інтересів. 
При цьому така група має бути чітко визначеною і кожен її учасник має 
особисто брати участь у розгляді і вирішенні цивільної справи як 
співпозивач. 

Виходячи з наведеного, ми обстоюємо позицію, що груповий позов за 
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  комісії експертів полягають у координації діяльності експертів, розробці 
загального плану дослідження і керівництві нарадою експертів. 

Як вже зазначалося, групова робота над проблемою включає як 
самостійну роботу над нею кожного члена групи, так і внутрішньо 
групову комунікацію, обговорення результатів роботи у групі і 
формування групової думки. При обговоренні висловлених думок 
повинна бути досягнута повна згода членів комісії не тільки щодо 
основного питання – висновку експерта, але й однозначно вирішені окремі 
завдання, які пов’язані з обґрунтуванням зробленого експертами 
висновку. Тільки у цьому випадку можна говорити про вироблення 
загальної колективної думки комісії експертів. 

При вирішенні комісією експертів поставлених завдань думки у 
процесі обговорення можуть і не співпасти у всіх членів комісії. У цьому 
випадку виникає конфліктна ситуація, яка вимагає вирішення. 

Вихід із конфлікту у соціальній групі може бути різний. Проте у 
роботі комісії експертів є лише один вихід із конфліктної ситуації – це 
творча співдружність, інтеграція, взаємна згода, коли у процесі обміну 
судженнями кожний експерт може висловити свою точку зору, вислухати, 
обдумати і критично оцінити точки зору інших членів експертної комісії. 

Розв’язання конфліктної ситуації у групі відбувається за допомогою 
двох форм впливу: переконання і навіювання. Ці форми впливу фактично 
невід’ємні, взаємопов’язані, хоча і суттєво відмінні. 

Переконання як спосіб впливу передбачає усвідомлене осмислення 
сприйнятої інформації, активний, творчий підхід до її змісту. 

Навіювати – означає передавати той чи інший психологічний стан від 
однієї особи до іншої без участі волі (уваги) особи, яка його сприймає, і 
часто без ясної з його боку свідомості. 

Важливу роль у процесі навіювання відіграє неусвідомлений особою 
стан готовності до певної діяльності – установка. 

Внутрішньо групова навіюваність і є особливою формою установок. 
Людина з великою довірою сприймає вислови авторитетів і навіть 

готова визнати їх правильність. Її критичність знижується, ступінь довіри 
підвищується. Тому в деяких випадках доцільно відмовитися від 
включення до складу комісії експертів, які хоча і мають значно більший 
досвід експертної роботи і більш високу кваліфікацію, але які не вміють 
вірно сприймати судження інших експертів, що розходяться з їх 
особистою думкою, і спроможні нав’язувати свою думку іншим 
експертам. 

Не тільки окремий експерт може впливати на комісію експертів, але й 
комісія, як колектив, може вплинути навіюванням на особу експерта. У 
цьому випадку, коли під впливом навіювання індивід приймає позицію 
групи і зберігає її навіть після того, коли група перестає впливати на 
нього, має місце навіювана поведінка (внутрішня конформність). 

Вивчення законодавчої та правозастосовчої практики різних країн 
свідчить, що дактилоскопічні обліки у світі виконують більш широкі 
функції, ніж аналогічні обліки в Україні. Так, у США відібрання зразків 
папілярних узорів пальців та долонь рук осіб є обов’язковою умовою при 
прийнятті на роботу до деяких державних та недержавних установ, 
зокрема, для попередження статевих злочинів (у персоналу, причетного до 
роботи з дітьми). Процедура отримання політичного притулку в 
Німеччині передбачає обов’язкове відібрання фотографії та відбитків 10-
ти пальців у пошукувачів притулку з метою їх ідентифікації, винятком є 
лише діти до 14-ти років. У Російській Федерації існує досить об’ємний 
перелік випадків обов’язкової державної дактилоскопічної реєстрації осіб, 
чия професійна діяльність пов’язана з підвищеним ризиком для життя 
(служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, службі безпеки, 
зовнішній розвідці та ін.). 

У деяких державах світу система загального дактилоскопіювання вже 
близька до практичного втілення. Так, у США з 20 березня 1996 року діють 
нові документи виду на проживання (зелені картки), котрі окрім 
фотознімків власника мають ще й відбиток пальця руки. Такі документи 
отримали понад півтора мільйони іноземців, що проживають у США. Таким 
чином, там вдалося здійснити монодактилоскопіювання у великих 
масштабах. Звичайно, це ще не всезагальний, але значний банк даних не 
злочинців, а чесних людей, які постійно чи тимчасово проживають в країні. 

Питання введення державної дактилоскопічної реєстрації громадян в 
Україні надто складне, тому на початковому етапі його вирішення будь-
який примус неприпустимий. З цього приводу до Верховної Ради України 
народними депутатами Синенком С.І. та Кириченком М.О було внесено 
два законопроекти: 

– проект Закону «Про дактилоскопію»; 
– проект Закону «Про ідентифікацію особи». 
Актуальність поданих проектів безсумнівна, адже їх метою є 

вирішення таких важливих питань, як створення банку даних 
дактилоскопічної інформації для підтвердження ідентичності особи у 
визначених законом випадках і, врешті-решт, захист прав та свобод 
громадян. 

Система загального, обов’язкового дактилоскопіювання населення 
України могла б бути корисною не лише при розкритті й розслідуванні 
злочинів, але і в інших життєвих ситуаціях, наприклад, при: 

– організації розшуку безвісно зниклих громадян; 
– встановленні осіб невпізнаних трупів, що раптово померли чи стали 

жертвою катастрофи або стихійного лиха; 
– встановленні осіб, що раптово захворіли (наприклад, осіб у стані 

амнезії), або дітей, які не можуть себе назвати; 
– вирішенні юридично значимих питань у цивільно-правових 
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  Разом з тим від навіюваної поведінки (внутрішньої конформності) 
варто відрізняти зовнішню конформність. При зовнішній конформності 
особа йде за думкою колективу через страх залишитися в ізоляції, з метою 
пристосування до тієї чи іншої ситуації. При зовнішній конформності 
індивід повертається до свого попереднього висновку після того, як 
знімається груповий тиск. 

У психології таку поведінку називають поступчивими конформними 
реакціями, коли людина бачить помилки групи, проте не бажає бути 
самостійним, виступити із критикою цих помилок. 

Іноді під впливом групового тиску особа може, відмовившись від 
своєї думки, зробити здвиг у бік групи, але не приєднатися до її думки. У 
цьому випадку також має місце конформна поведінка, яка називається 
гіпоконформністю. У випадках, коли особа відхиляється від своєї думки у 
бік думки групи, ще більше відхиляючись від правильно висновку, має 
місце гіперконформність. 

Природно, що подібні ситуації не повинні мати місце в діяльності 
комісій експертів, оскільки така поведінка експерта не сумісна з його 
професійною самостійністю, професійною чесністю і добросовісністю. 

Не менш шкідливим явищем в діяльності комісій експертів є так 
званий нонконформізм (негативізм), коли експерт, незважаючи на зміст і 
переконливість висловлених думок, протиставляє їм свою думку, 
вважаючи, що таким чином він проявляє свою самостійність, стійкість. 

Якщо група зможе переконати особу (а не навіювати) у правильності 
позиції групи, це не є відступом від стійкості особистості. 

У кожній діяльності прийнято виділяти її процес і кінцевий результат. 
Отримання достовірного висновку залежить від правильної організації 
роботи. Особливо це важливо в разі діяльності групи, коли результат 
залежить від діяльності не одного, а декількох індивідів. 

Комісія експертів також є дослідницьким колективом. Але на відміну 
від звичайних дослідницьких колективів, як уже зазначалося, вона має 
свою специфіку. Тому для запобігання зростання навіюваної дії групи на 
експерта або навпаки, експерти, які приймають участь у роботі комісії, 
повинні бути спеціалістами, які характеризуються приблизно рівним 
професійним досвідом і приблизно однаковим складом мислення. Тільки у 
такому випадку можна досягти критичного відношення до висловлених 
думок. 

Велике значення для успішної роботи комісії експертів має 
психологічний клімат, у якому проходить її діяльність. 

Тобто, успіх діяльності комісії експертів, як малої соціальної групи, 
забезпечується перш за все найбільш оптимальними формами 
взаємозв’язку і взаємодії членів групи, їх психологічною сумісністю. У це 
поняття входить взаєморозуміння членів групи, спільність інтересів і 
потреб, наявність позитивних емоційних установок, схожість динамічної 

прискорити процес встановлення особи людини або виявити наявність у 
нього яких-небудь якостей, для використання при проведенні оперативно-
розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій. 

Вікова історія використання дактилоскопії довела її ефективність. 
Зараз використовуються нові методи та способи виявлення, фіксації, 
вилучення та дослідження дактилоскопічної інформації. Широко 
використовується комп’ютерна техніка. 

Так, в науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах 
(НДЕКЦ) Експертної служби МВС України використовуються 
автоматизовані дактилоскопічні ідентифікаційні системи (АДІС), «Дакто-
2000» і «Сонда», які дозволяють в автоматизованому режимі оперувати 
великими масивами дактилокарт та слідів рук, вилучених з місць подій. 

Але незважаючи на тривалий час застосування дактилоскопії і на 
сьогодні є певні проблемні питання законодавчого, правового, технічного 
та методичного характеру. Проблемні питання дактилоскопії 
проявляються на всіх стадіях роботи – під час збирання, дослідження, 
оцінки та використання слідів: 

– застосовують методи виявлення (поширеність використання 
порошкових проявників), що призводить до не встановлення факту 
наявності слідів рук на певних предметах і недоліків у фіксації слідів рук 
(схематичний опис у протоколі огляду, відсутність замірів і локалізації 
слідів, копіювання на липку прозору плівку), не проводиться вузлова і 
детальна фотозйомки місць розміщення слідів, 

– цільова спрямованість на вирішення ідентифікаційних завдань, 
недооцінка діагностичних (встановлення давності слідів рук, обмеженість 
дослідження фрагментарних слідів за малюнками пор та країв папілярних 
ліній, відсутність фактів розпізнання можливих фальсифікацій таких 
слідоутворень). 

Дактилоскопія вважається самим надійним і перевіреним методом 
біометрії. Для зняття відбитків пальців не потрібне складне обладнання. 
Інші ж методи біометрії, наприклад ідентифікація по формі вуха, радужній 
оболонці ока, тембру голосу, ДНК і т.п. потребують більших затрат та не 
такі зручні. 

На сьогодні в державі є і вкрай актуальною проблема вдосконалення 
правового забезпечення дактилоскопічної реєстрації громадян та 
функціонування дактилоскопічних обліків в органах внутрішніх справ. 
Провідні науковці та практичні працівники правоохоронних органів 
неодноразово піднімали ці питання і пропонували шляхи його вирішення. 

В Україні система дактилоскопічного обліку була започаткована у 
січні 1904 року в м. Києві одним з керівників поліції міста Г.М. Рудим, 
який вважається «батьком української дактилоскопії». З 1914 року у 
провідних країнах світу дактилоскопія визнана основним 
інтернаціональним методом реєстрації. 
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  направленості і психофізіологічних реакцій щодо сумісної діяльності. 
Якщо експерт не може відстоювати свої переконання, які ґрунтуються 

на оцінці результатів дослідження, якщо він піддається впливу і 
навіюванню групи експертів, його оціночна діяльність не буде вірно 
відображати власні оціночні судження. 

Таким чином, особистість експерта і його структура, властивості 
особистості впливають на оціночну діяльність експерта. 
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Меленевська З.С., Васьков С.В. 
ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТА 
Пізнання психологічної суті оцінки неможливо у відриві від 

психології діяльності експерта та його особистості. Оцінка не є 
ізольованою, автономною від загальної діяльності експерта, вона не може 
бути вірно сприйнята, якщо відділити її від суб’єкта оцінки, тобто особи 
експерта. 

Терміном «оцінка» визначається як процес, діяльність (оцінка певного 
явища), так і результат діяльності (оцінка позитивна або негативна). 

У філософській літературі підкреслюється, що оцінка це – форма 
відображення об’єктивної дійсності. Оцінка дає інформацію щодо певних 
відносин між об’єктивно існуючими речами і щодо відносин суб’єкта до 
них. Експертна оцінка завжди виражає відношення експерта до 
результатів дослідження, тобто до фактів об’єктивної дійсності, які ним 
встановлені. 

Будь-яка оцінка суб’єктивна лише у тому сенсі, що вона проводиться 
суб’єктом, залежить від його сприйняття і розуміння об’єктивної 
дійсності, від мети його діяльності, загальних і конкретних потреб. Але 
вона об’єктивна, оскільки відображає явища об’єктивної дійсності, які 
існують незалежно від суб’єкта оцінки і власне оцінки. Показником 

розміру плати за їх надання» [2]. 
Поради експерта, що ґрунтується, насамперед, на спеціальних знаннях 

і експертній практиці свідчить про те, що для забезпечення життя і 
безпеки громадян (що є найвищими життєвими цінностями), у 
користуванні яких знаходиться та чи інша зброя, та членів їх родин, 
однією з важливих і необхідних умов є її реєстрація та згодом 
перереєстрація з проведенням експериментального відстрілу згідно з 
встановленими вимогами чинного законодавства. Адже багаторічний 
досвід експертів свідчить, що у переважній більшості випадків саме 
незареєстровану зброю піддають переробці, роблять з неї обрізи, 
продають чи використовують її з іншою кримінально-протиправною 
метою. Звісно, трапляються випадки, коли у злочинних цілях 
використовують і зареєстровану відстріляну зброю, та це швидше 
винятки. 
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Мендус С.І. 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДАКТИЛОСКОПІЇ 
Дактилоскопія, як науковий спосіб ідентифікації особи злочинця, по 

папілярним візерункам пальців рук займає значне місце в практиці 
правоохоронних органів. 

Поряд з ідентифікаційними в дактилоскопії велике місце займають 
діагностичні дослідження папілярних візерунків. До таких належать: 
встановлення характеристик папілярного візерунка; визначення руки і 
пальця, якими залишені сліди; визначення часу утворення слідів та ін. 

Незважаючи на поширеність і важливість таких досліджень, 
систематизованих теоретичних досліджень цієї проблеми до теперішнього 
часу не проводилося. 

У плані розслідування кримінальних правопорушень папілярні 
візерунки можуть бути використані для отримання різного роду 
інформації про людину. Найбільший інтерес представляють випадки, коли 
діагностичні дослідження відображень папілярних візерунків дозволяють 
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  об’єктивності оцінки є основні властивості об’єкта, які визначають його 
параметри. Параметри ж оцінки обираються на підставі властивостей 
об’єкта, його об’єктивної характеристики. 

Оцінка експертом властивостей і ознак об’єкта пов’язана зі 
шкалуванням. Кожний досвідчений експерт володіє певною шкалою 
оцінок, яка сформувалася у процесі його діяльності. 

У літературі виділяють оцінку і констатацію, хоча і в констатації 
відображується відношення. Проте оцінку не можна зводити до 
констатації, не дивлячись на те, що оцінка не може відбутися без 
попередньої констатації. 

Розбіжність між констатацією і оцінкою полягає в тому, що на відміну 
від першої, при оцінці відношення суб’єкта до об’єкту відбувається у 
певних оціночних судженнях. При констатації оціночні судження відсутні. 

Оціночна діяльність у значній мірі визначається об’єктом оцінки, його 
природою, характером, властивостями і ознаками, тобто його основними 
параметрами. Об’єктивний характер оціночної діяльності визначається, 
перш за все, тим, що оціночні процеси і судження обумовлені самим 
об’єктом оцінки, його властивостями, які в процесі діяльності суб’єкта із 
об’єктом сприймаються, осмислюються ним і підлягають оцінці з точки 
зору їх потреби саме для цієї діяльності. 

Оцінку варто розглядати як процес і результат діяльності. Вивчення 
оцінки як процесу дозволяє виявити сам механізм оцінки, її компоненти, і 
як результат визначити фактори, що впливають на її ефективність. В 
оціночній діяльності як процесі немає абсолютної прямої і простої 
залежності між об’єктом і оцінкою. Це означає, що цей процес немає 
суворо послідовного розвитку і перетворення отриманих даних, які 
містяться у вихідних умовах завдання, і відповідно з кінцевим 
результатом. 

Оцінка як результат дає можливість розглядати її у значенні 
оціночних суджень, які нерідко передують прийняттю певних рішень. 
Таким чином, оцінку варто розглядати в рамках певної форми предметної 
діяльності, у даному випадку з діяльністю експерта і його особистості. 

Діяльність експерта має системний характер. Всі стадії експертного 
дослідження конкретного об’єкта, всі технічні операції і прийоми, які при 
цьому використовуються, є не випадковою сполукою, а утворюють певну 
систему. Системність експертного дослідження дозволяє розглядати 
діяльність експерта як системний процес, а стадії експертного 
дослідження як елементи, компоненти системи. Кожна з стадій: 
підготовча, роздільне дослідження, порівняльне дослідження, підсумкова 
оцінка і формування висновку тісно пов’язані між собою. Їх неможливо 
поміняти місцями, виключити із загальної системи – процесу 
дослідження. Місце і роль кожної з них визначається характером 
експертної діяльності, її внутрішньою структурою і організацією. 

відстріл несправної зброї не проводиться, таку зброю одразу повертають 
власнику для проведення подальшого ремонту. 

Для проведення контрольного відстрілу зброя приймається виключно 
спеціалістом з дослідження зброї ДНДЕКЦ чи НДЕКЦ, який перед 
початком відстрілу обов’язково перевіряє: 

– відсутність тріщин, ум’ятин, дефектів, що можуть вплинути на 
безпеку використання зброї; 

– відсутність ознак раніше проведеного ремонту основних частин 
зброї (ствола, затвору тощо); 

– справність затвору та ударника в його каналі, відсутність 
заклинювань та ін. 

Після проведення попередньої перевірки у разі відсутності зауважень 
спеціаліст експертного підрозділу приймає зброю та набої до неї для 
проведення відстрілу. 

Звертаємо увагу, що з кожного екземпляра зброї обов’язково 
відстрілюється не менше трьох набоїв, а в разі наявності змінних 
магазинів – додатково надається по 3 набої з кожного магазина. 

Залежно від виду зброї існують відповідні вимоги до набоїв. Зокрема 
відстріл мисливської нарізної зброї здійснюється лише мисливськими 
набоями відповідного калібру; відстріл пістолетів та револьверів 
«несмертельної дії» – набоями, сертифікованими на території України, 
спорядженими гумовими або аналогічними за своїми властивостями 
кулями; газові пістолети та револьвери – лише штатними до них 
холостими (шумовими) набоями; мисливської гладкоствольної зброї – 
набоями промислового виробництва, спорядженими шротом. 

Якщо конструкція ствола або набійника зброї дозволяє здійснювати 
постріли кількома видами набоїв, відстріл такої зброї виконується як 
штатними, так і набоями-замінниками. 

Контрольні відстріли зброї проводяться комісійно у складі не менше 
2-х осіб, які визначаються керівником експертного підрозділу. 

Результати проведеного відстрілу оформлюються протоколом (для 
юридичних осіб) та довідкою (для фізичних осіб). Два примірники 
протоколу або довідки цього ж дня видаються замовникові. 

Конверти з відстріляними кулями та (або) гільзами, упаковані й 
опечатані печатками експертного підрозділу, також видаються власнику 
зброї для передачі у відповідні підрозділи громадської безпеки ОВС за 
місцем реєстрації зброї. 

Загалом відстріл вогнепальної зброї відноситься до послуг, що 
надаються на платних умовах, оплата за які здійснюється відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098) «Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами 
Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і 
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  Оцінка як стадія експертного дослідження є компонентом системи 
експертного дослідження і її роль і суть можуть бути вірно зрозумілі лише 
за умови, якщо розглядати їх в рамках цієї системи. Разом з тим, це не 
виключає можливості розглядати і саму оцінку як системне утворення, яке 
має свою структуру. 

На думку Я.М. Яковлева, психологічна структура експертної 
діяльності складається з таких компонентів: пізнавальної, конструктивної, 
організаційної, комунікативної, виховної діяльності. Але ці види 
діяльності не вичерпують всіх компонентів діяльності експерта. 
Обов’язковим і одним з основних компонентів діяльності судового 
експерта є оціночна діяльність. 

У структурі діяльності експерта оціночна діяльність визначається 
метою діяльності, а саме необхідністю встановлення певних фактів, які 
мають доказове значення у провадженні. Без оцінки немає і не може бути 
експертної діяльності, вона обов’язковий елемент будь-якого процесу 
проведення експертизи, незалежно від її виду. 

Оціночна діяльність тісно пов’язана з пізнавальною діяльністю. Разом 
з тим їх не можна ототожнювати. Кожній з них притаманні свої 
особливості, які дозволяють розглядати їх як самостійні компоненти 
структури діяльності експерта. Пізнання в експертній діяльності завжди 
передує оцінці. Перш ніж оцінити ознаки і властивості об’єкта експерту 
необхідно їх пізнати, тобто сприйняти шляхом спостереження, 
проаналізувати, запам’ятати. 

У психологічному значенні оцінку ноебхідно розглядати в аспекті 
прийняття рішення. Проте проблему оцінки не можна зводити тільки до 
проблеми прийняття рішення. Оцінка є етапом на шляху прийняття 
рішення. 

У кожному випадку експертного дослідження експерту доводиться 
визначати план – стратегію вирішення поставленого перед ним завдання і 
висувати всі можливі у цьому випадку гіпотези. Без розумових дій 
(орієнтуючих) практично не вирішується жодне з експертних завдань. Як 
різні орієнтуючі дії вони виникають на підставі образу, який з’являється у 
експерта в результаті знань і попереднього досвіду. Після визначення 
плану – стратегії вирішення завдання, експерт повинен реалізувати 
виконавчі дії, тобто дії для досягнення поставленої мети. Контрольні дії 
експерта полягають у перевірці отриманого результату, його оцінці у 
відповідності з еталоном, який існує, шкалою оцінок, яка існує у 
свідомості експерта в тій чи іншій, матеріальній формі (наприклад, 
таблиці частоти повторювальності й ідентифікаційної значимості ознак 
почерку, цифрового письма тощо). 

Таким чином, це доказує, що три типи розумових дій, характерних для 
процесу вирішення завдань, притаманні й діяльності експерта. 

Процес вирішення завдання й прийняття рішення пов’язаний із 

встановленого порядку. Після проведення в експертному підрозділі 
експериментального відстрілу та перевірці за інформаційно-довідковою 
колекцією куль і гільз на предмет її застосування при вчиненні злочинів, 
викрадення тощо, зброю реєструють і повертають власнику. 

Однією з умов проведення власниками перереєстрації зброї є її 
контрольний відстріл (згідно з Інструкцією «З організації функціонування 
криміналістичних обліків Експертної служби МВС України», 
затвердженою наказом МВС України від 10.09.2009 № 390, зареєстровано 
у Міністерстві юстиції України від 15.10.2009 №963/16979) [1]. 

Загалом контрольному відстрілу підлягає нарізна мисливська, 
гладкоствольна, спортивна та нагородна вогнепальна, газова зброя та 
зброя «несмертельної дії», яка: 

– перебуває в особистому користуванні громадян та на об’єктах 
дозвільної системи (у процесі реєстрації та перереєстрації); 

– виготовляється на підприємствах України, ввозиться з-за кордону та 
призначена для реалізації на території України (перед її реалізацією); 

– підлягала переробленню або ремонту із заміною (зміною) 
слідоутворюючих деталей. 

Гладкоствольна мисливська зброя відстрілюється у разі добровільної 
згоди власників. 

Якщо власнику зброї необхідно провести контрольний відстріл, він 
має, насамперед, звернутися до компетентних підрозділів, в яких створено 
умови для зберігання зброї та проведення безпечної стрільби з подальшою 
видачею відповідних документів. 

З цією метою кожен громадянин може звернутися до відповідних 
територіальних підрозділів Експертної служби МВС України в містах 
Києві та Севастополі, областях, а також головного експертного підрозділу 
– Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України (ДНДЕКЦ). 

Основними підставами та умовами проведення контрольного 
відстрілу зброї є: 

– письмова заява-звернення фізичної особи, у користуванні якої 
перебуває зброя або ж представників підприємств, на балансі яких вона 
знаходиться, або які її виготовляють, ремонтують або реалізують; 

– наявність дозволу на зброю встановленого зразка (у разі відсутності 
на момент продовження терміну дозволу, обов’язково має бути довідка 
про належність наданої зброї конкретній особі, завірена інспектором 
відповідного підрозділу дозвільної системи УМВС (особистим підписом і 
відтиском печатки); 

– наявність дозволу на право придбання зброї, що надана для 
проведення контрольного відстрілу. 

Забороняється надавати для проведення контрольного відстрілу зброю 
особами, у власності яких вона не перебуває. Також звертаємо увагу, що 
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 певною структурою розумової діяльності експерта. Так, спочатку виникає 
мета дії, а потім засоби для її реалізації. Дійсно, у кожному випадку 
експертного дослідження спочатку виникає ідея, або принцип вирішення 
завдання. Розумова діяльність експерта спочатку направлена на пошук 
оптимального варіанту вирішення завдання. Це відбувається шляхом 
перебору у пам’яті всіх можливих методик, методів вирішення завдання і 
визначення таких, які найбільш підходять для вирішення саме цього 
завдання. Після цього наступає інший етап – етап доказування 
правильності знайденого підходу, тобто оцінюються властивості і ознаки 
досліджуваних об’єктів і визначається їх відповідність певним еталонам 
(ознакам), які характеризують такий об’єкт. Тобто розумова діяльність 
експерта тісно пов’язана з оціночною діяльністю, яка є елементом цієї 
діяльності. Прийняття експертом рішення і оцінка результатів 
дослідження є частиною діяльності експерта. 

У психології виділяють два типи оцінок: нормативні і суб’єктивні 
оцінки. Стосовно експертної діяльності варто зазначити, що 
нормативність оцінки означає, що експерт визначає цінність ознак, що 
аналізуються, виходячи із певних еталонів.  

При суб’єктивності оцінок і рішень оціночні судження, які побудовані 
на властивостях і ознаках об’єкта, суб’єктивні. У цьому випадку експерт 
теж використовує шкалу оцінок, але вона не має визначеного 
об’єктивного характеру, тобто заснована на досвіді експерта і його уяві 
щодо цінності ознак. У цих випадках особливого значення набувають 
індивідуальні особливості суб’єкта оцінки, тобто експерта. Але і в цьому 
випадку суб’єктивні оцінки відображають об’єктивні закономірності і 
тому оціночні судження експерта повинні відображати об’єктивну 
дійсність. 

Як уже зазначалося, оцінку необхідно розглядати як процес, як 
системну діяльність, яка є компонентом всієї діяльності експерта. Тому не 
можна оцінку зводити ні к миттєвому вирішенню експертного завдання 
(інсайту), ні протиставляти йому. Миттєвість в рішеннях і оцінках є 
специфічним результатом творчого евристичного мислення. Зовнішньо 
миттєве вирішення завдання проявляється у раптовому осяянні й 
прийнятті рішення. Однак у кожному випадку такого осяяння експерта 
воно є результатом його системної діяльності і досвіду. Такий підхід 
дозволяє правильно визначити психологічну природу оцінки як складної 
розумової діяльності, пов’язаної з проблемою вирішення завдань і 
прийняття рішення. Виходячи з цього, можна вірно оцінити і роль інтуїції 
експерта у оціночній діяльності. Інтуїція займає певне місце як у оцінці, 
так і у прийнятті рішення. Не можна заперечувати роль інтуїції у 
творчому евристичному процесі діяльності експерта і його оцінці. Однак 
інтуїція не може бути підставою оцінки, вона може лише підказати 
напрям, у якому повинен вестися пошук рішення. 

Як зазначалося, оцінка пов’язана не тільки з діяльністю, але й з 
особистістю експерта. Властивості особи мають прямий і безпосередній 
вплив на оціночну діяльність експерта і реалізуються в ній. 

Особливо важливі для формування особистості експерта підструктура 
здобутих знань, досвіду, а також підструктура інтелектуальних і 
психологічних особливостей особи, які суттєво впливають на оціночну 
діяльність експерта. 
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Мельник Р.В. 
ПОРЯДОК ВІДСТРІЛУ ЗБРОЇ ПІД ЧАС 
ЇЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ 
ТА ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ 
З кожним роком збільшується кількість злочинів, вчинених із 

застосуванням зброї, причому це може бути як вогнепальна чи саморобна 
зброя, що вилучена з незаконного обігу, так і нарізна (мисливська), 
гладкоствольна чи інша зброя, що перебуває у власності громадян і 
перебуває на обліку дозвільної системи ОВС, проте з різних причин могла 
бути втрачена, викрадена і використана з кримінально-протиправною 
метою. 

Відтак, необхідність проведення обов’язкової реєстрації та 
перереєстрації зброї й спрямовано, насамперед, на запобігання подібних 
ситуацій шляхом здійснення контролю за обліком зброї (наявність у 
власників), своєчасного виявлення випадків її переробки 
(переобладнання), а також підозри щодо законності використання, 
зберігання, переобладнання та здійснення у подальшому відповідних 
перевірок за криміналістичними обліками, у т.ч. балістичними – 
кулегільзотеками та ін. 

До речі, під час проведення «місячника» кожна людина може 
звернутися у відповідний підрозділ ОВС і здати зброю (наприклад, якщо 
мисливська рушниця залишилася у спадщину). При цьому особа не буде 
притягуватися до адміністративної відповідальності за її незаконне 
зберігання, а зможе за бажанням зареєструвати її відповідно до 
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