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Шановні колеги,  

учасники конференції! 

 

Дозвольте привітати Вас та 

поздоровити з початком роботи 

всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми судово-

експертної діяльності в умовах воєнного 

стану та повоєнний період».  

Сьогодні ми всі живемо і працюємо в 

умовах особливого правового режиму - 

режиму воєнного стану, і ці реалії ставлять перед нами виклики: змінюватися самим, 

змінювати ритм своєї діяльності з неминучою адаптацією результатів роботи. Тільки такий 

підхід дозволить і надалі забезпечувати правосуддя України повною і об’єктивною 

експертизою у важливій боротьбі за незалежність України. 

Пошук шляхів подолання нагальних проблем, які виникають в процесі судово-

експертної діяльності, стає можливим лише під час їх висвітлення та спільного обговорення 

провідними науковцями, судовими експертами державних спеціалізованих установ судових 

експертиз і приватними судовими експертами. Тому організація нашим інститутом 

дискусійної платформи стала вже доброю традицією. Так, з 2020 року це вже п’ята науково-

практична конференція, результатами яких стає обмін досвідом та формування єдиного 

бачення до вирішення практичних завдань. І дуже знаково, що цього року науковий захід ми 

проводимо спільно з нашими колегами з Львівського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. 

Знайомство з Програмою конференції та висвітлення тем тез доповідей, дозволяє 

зробити висновок, що сьогодні поєднання знань та досвіду науковців, судових експертів та 

викладачів закладів вищої освіти згенерує нові концепції у вирішенні питань, що диктує 

воєнний стан, по всім напрямам судових експертиз. Впевнений, що змістовні доповіді і 

дискусії по ним допоможуть у подоланні сумнівів та обранні єдиного підходу у вирішенні 

нагальних питань.  

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи та нових наукових і практичних 

звершень, а Україні – миру і процвітання! 

 

 

З повагою, 

 

директор Одеського науково-дослідного  

інституту судових експертиз  

Міністерства юстиції України                                                     Дмитро КІШКО 
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Шановні колеги! 

 

Радий вітати присутніх учасників всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та 

повоєнний період». 

Актуальність проведення даного заходу зумовлена 

широким колом об’єктивних чинників, серед яких, на 

мою думку, визначальними є:  

- необхідність продовжити напрацювання у науковій 

роботі, яка розпочата у нашій установі з моменту 

створення Експертної служби МВС України; 

- необхідність обговорення низки проблем, що 

виникають під час проведення судово-експертної діяльності у воєнний час; 

- необхідність обміну думками з цього приводу та обговорення науковцями шляхів 

вирішення особливо гострих фахових питань судово-експертної діяльності. 

За наявності думок, що зацікавлять сторони дискусії, нам необхідно розглянути 

пропозиції, що стосуються даної теми і будуть ефективні для застосування у роботі з 

обов’язковою формою дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових 

актів, які регламентують роботу суб’єктів судово-експертної діяльності. 

Львівський НДЕКЦ МВС та Одеський НДІСЕ є організаторами даного заходу. Але для 

обговорення питань за темою конференції до участі у її роботі організатори запросили: 

ДНДЕКЦ МВС України, Український НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, 

обласні НДЕКЦ МВС України та НДУСЕ МЮ України, Львівський державний університет 

внутрішніх справ МВС України, профільні заклади освіти та широке коло зацікавлених осіб. 

У судово-експертній діяльності у нашій країні вже під час війни відбулась знакова подія 

– Другий Всеукраїнський Форум судових експертів. Він став яскравим прикладом і вагомим 

кроком у консолідації зусиль фахівців законодавчої і виконавчої гілок влади, судової і 

правоохоронної системи, судових експертів, адвокатів, науковців. Цей багатоплановий захід 

був присвячений, серед інших, пошуку дієвих шляхів підвищення ефективності експертної 

діяльності за рахунок використання традиційних та розробки нових форм і засобів співпраці.  

Тому з приємністю констатую, що наша спільна сьогоднішня конференція, ідея 

проведення якої виникла саме на Другому Всеукраїнському Форумі судових експертів, є 

одним з перших кроків до співпраці широкого кола фахівців.  

Глибоко переконаний, що результати нашої спільної конференції сприятимуть 

досягненню головної мети – обміну досвідом у вирішенні актуальних проблем судово-

експертної діяльності в умовах сьогодення. 

 

З повагою,  

 

директор Львівського НДЕКЦ МВС України, 

доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, академік УАН                                  Роман ЗАЯЦЬ 
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ВСТУПНІ СТАТТІ 

 

УДК 343.98:378.4](477.74-25) 

Кішко Дмитро Іванович 

директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз  

Міністерства юстиції України 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

За час військової агресії Російської Федерації проти України діяльність Одеського 

науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі 

ОНДІСЕ, Інститут) була спрямована не лише на вирішення типових завдань експертної 

установи, характерних для мирного часу, а й на подолання нових викликів, що з’явилися у 

важкий час війни.  

Воєнний час обумовлює появу великої кількості звернень до ОНДІСЕ щодо 

встановлення експертами наслідків вторгнення Російської Федерації до України. Експерти-

будівельники та автотоварознавці у складі великої комісії, створеної Міністерством юстиції 

України, досліджували зруйновані об’єкти інфраструктури, житлові будинки, техніку у 

містах, що назавжди залишаться в історії нашої держави, як свідки найстрашніших часів у 

2022 році. Це міста, що завжди будуть відгукуватися в серцях українців болем та жалобою – 

Маріуполь, Волноваха, Харків, Ізюм, Суми, Чернігів, Буча, Ірпінь, Гостомель та інші міста.  

Участь експертів ОНДІСЕ у кримінальних провадженнях щодо військових злочинів, 

спричинених окупантами, збільшила середнє експертне навантаження фахівців інституту на 

30 відсотків. З наслідками війни стикнулися також експерти економісти, товарознавці, 

екологи, електротехніки, психологи та інші фахівці.  

Інститут продовжує отримувати завдання із встановлення моральних страждань, 

спричинених громадянам внаслідок збройної агресії. Експертами-психологами 

запроваджений новий підхід, що дозволяє провести дослідження великої кількості осіб із 

найменшими витратами експертного часу. Новий підхід у проведенні психологічної 

експертизи моральних страждань дозволяє охопити велике коло постраждалих без зниження 

ефективності дослідження завдяки сучасним технологіям – відеофіксації інтерв’ю, 

комп’ютерної діагностики та збереженню всього масиву отриманих під час проведення 

експертизи даних на електронних носіях. 

Проте, незважаючи на всі намагання ворога дестабілізувати ситуацію в Україні, всі 

жахіття війни, стрес, в якому вимушені жити співробітники Інституту, військова агресія 

окупантів лише підвищує нашу мотивацію у виконанні статутних завдань та пошуку нових 

алгоритмів в роботі задля розширення можливостей Інституту в задоволенні потреб органів 

досудового розслідування, органів судової системи, інших державних органів, а також 

юридичних та фізичних осіб у забезпеченні їх незалежною, кваліфікованою і об’єктивною 

експертизою. 
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З початку березня в ОНДІСЕ був терміново завершений перехід на електронну систему 

документообігу, що, у випадку евакуації міста, дозволило б нашій судово-експертній 

установі, розгорнути свою роботу у будь-якому населеному пункті України.  

На цей час пріоритетом в експертній діяльності Інституту є задоволення потреб слідства, 

громадян та суду на шляху доказування воєнних злочинів окупантів та захисту прав 

фізичних та юридичних осіб України. 

Незважаючи на постійні спроби агресора здійснити руйнацію об’єктів інфраструктури м. 

Одеси численними обстрілами, науковці Інституту продовжують плідно працювати над 

розробкою нових науково-дослідних робіт, включених до Тематичного плану науково-

дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України 

на 2022 рік, пошукового плану ОНДІСЕ на 2022 рік, результатом виконання яких стануть 

розроблені методики, методичні рекомендації, посібники тощо, які в подальшому будуть 

використовуватися в експертній практиці.  

З метою професійного спілкування та обміну новітнім досвідом, збагачення новими 

ідеями і думками щодо розвитку і вдосконалення судової експертизи та криміналістики, 

оприлюднення наукових напрацювань, вироблення єдиного бачення в розв’язанні 

проблемних питань судово-експертної діяльності, викликаних збройною агресією, 

керівництво та співробітники Інституту брали активну участь у заходах, які були 

організовані нашими колегами в поточному році. Так, 26 квітня 2022 року Київським 

науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України та 

Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 

М.С.Бокаріуса» за дорученням Міністерства юстиції України було проведено круглий стіл 

«Судово-експертна діяльність: виклики війни». Важливість тематики круглого столу зібрала 

безпрецедентну кількість міжнародних учасників з США, Канади, Великої Британії, Італії, 

Ізраїлю, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Литви, Латвії, Естонії, Чорногорії, Швеції, 

Словаччини, Польщі, Бельгії, Республіки Кіпр, Болгарії, Молдови, Вірменії та інших країн 

світу. 31 травня 2022 року співробітники Інституту взяли участь у науково-практичній 

конференції «Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення 

правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану», організованої Одеським університетом 

внутрішніх справ. 3 червня 2022 року науковці ОНДІСЕ взяли участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання судової психологічної експертизи у 

справах за позовами про відшкодування моральної шкоди», яка була проведена 

Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 

М.С.Бокаріуса». 17 червня 2022 року відбувся Другий Всеукраїнський форум судових 

експертів, організований Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз 

Міністерства юстиції України, в якому науковці Інституту також взяли активну участь.  

Крім того, в цей важкий час співробітники Інституту результати своїх наукових 

досліджень публікують в наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових 

видань України, у наукових періодичних виданнях, які включені до інших науко-метричних 

баз даних та у наукових журналах, що індексуються в Web of Science Core Collection і 

Scopus.  

В Інституті ведеться редакційно-видавнича діяльність. З 2017 року видається науково-

практичне видання Вісник ОНДІСЕ з періодичністю виходу номерів – двічі на рік, в якому 

мають змогу публікувати свої наукові доробки співробітники Інституту та колеги з інших 

НДУСЕ Міністерства юстиції України та НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України. В 
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поточному році видано одинадцятий номер видання і ведеться прийом наукових статей до 

чергового дванадцятого номеру, випуск якого заплановано на грудень 2022 року. 

В ОНДІСЕ налагоджена та планово проводиться навчально-методична робота з 

підготовки експертних кадрів, у тому числі за новими для установи експертними 

спеціальностями. Започатковано нові напрямки досліджень – водно-технічна експертиза за 

спеціальністю 10.24 «Дослідження подій на водному транспорті», з експертизи матеріалів, 

речовин та виробів за спеціальністю 8.8 «Дослідження металів і сплавів і виробів з них»; 

гірничо-технічної експертизи за спеціальністю 10.15 «Дослідження причин та наслідків 

надзвичайних подій у гірничій промисловості».  

Відновлений напрямок інженерно-екологічної експертизи за спеціальністю 10.19 

«Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних 

джерел на об’єкти довкілля» та трасологічної експертизи за спеціальністю 4.1 «Дослідження 

слідів людини та слідів тварини». 

Розпочата підготовка фахівців з експертизи технічного стану ліфтів за спеціальністю 

10.22 «Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації»; експертизи у 

сфері інтелектуальної власності за спеціальностями 13.4 «Дослідження, пов’язані з 

промисловими зразками», 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) 

найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними 

зазначеннями». 

Збільшено штат спеціалістів з виконання судових експертиз таких видів: – транспортно-

товарознавча експертиза за спеціальністю 12.3 «Оцінка судноплавних засобів»; лінгвістична 

експертиза за спеціальністю 1.2 «Лінгвістичне дослідження писемного мовлення» та 

психологічна експертиза за спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження». 

Отже, поступальний розвиток Одеського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Міністерства юстиції України в умовах воєнного стану є свідченням потужного 

потенціалу його фахівців навіть в такий складний час. 
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РОЛЬ СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС 

У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Однією з найважливіших рис в усіх сферах нашого життя після 24.02.2022 та одним з 

найвагоміших чинників досягнення перемоги на усіх фронтах нашого протистояння агресору 

стало об’єднання зусиль, спільна праця і взаємна допомога. У судово-експертній діяльності 

яскравим прикладом і вагомим кроком у консолідації зусиль фахівців законодавчої і 

виконавчої гілок влади, судової і правоохоронної системи, судових експертів, адвокатів і 

науковців став Другий Всеукраїнський Форум судових експертів [1] – багатоплановий 

науково-практичний захід, присвячений, серед інших, пошуку дієвих шляхів підвищення 

ефективності експертної діяльності за рахунок використання традиційних  і розробки нових 

форм і засобів співпраці. 

Комплексний аналіз результатів окремих напрямів діяльності Львівського НДЕКЦ МВС 

за останні роки дозволяє стверджувати, що класичні, традиційні форми співпраці ще не 

вичерпали свого позитивного потенціалу і мають вагомі об’єктивні підстави не лише 

сприяти вирішенню актуальних проблем судово-експертної діяльності в умовах воєнного 

стану, але й можуть забезпечити її успішний розвиток у повоєнний період. Зазначене 

твердження передусім стосується традиційних угод про співпрацю та базується на аналізі 

змісту документів, укладених Львівським НДЕКЦ МВС (табл. 1). 

Таблиця 1. Дані про укладення Львівським НДЕКЦ МВС угод про співпрацю у 2016-

2022 роках 

№ Партнер Рік  Пролон-

гація укладення завершення 

1 Львівський торговельно-економічний університет (ЛТЕУ) 2016 2018 Ні 

2021 2021 Ні 

2021 2024 Ні 

2 Львівський державний університет внутрішніх справ 

(ЛДУВС) 

2018 2018 Ні 

2018 2021 Так 

2020 2023 Так  

3 Львівський університет бізнесу і права (ЛУБП) 2018 2021 Так 

4 Львівський національний університет імені Івана Франка 

(ЛНУ ім. І.Франка) 

2018 2019 Так 

2020 2021 Ні 

2022 2022 Ні  

5 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

(ЛДУБЖД) 

2019 Безстро-

ковий 

Так  

6 Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) 2019 2021 Так 

7 Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр МВС України (ДНДЕКЦ) 

2020 2023 Так  

8 Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького (ЛНМУ ім. Д. Галицького) 

2020 2023 Так 

9 Інститут сталого розвитку імені  В. Чорновола Національного 

університету «Львівська політехніка» (ІСР ім. В. Чорновола 

НУ «ЛП») 

2021 Безстро-

ковий 

Так 

10 Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий 

коледж індустрії моди Київського національного університету 

технологій та дизайну» (ВСП ЛФКІМ КНУТД) 

2022 Безстро-

ковий 

Так 
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Через обмежений обсяг тез роль співпраці закладів Експертної служби МВС у вирішенні 

проблем судово-експертної діяльності у даній публікації показана на прикладі окремих 

результатів, отриманих Львівським НДЕКЦ МВС в межах виконання угоди про співпрацю 

лише з одним із партнерів (табл. 1) – ЛТЕУ, і лише на прикладі одного виду судової 

експертизи – товарознавчої експертизи у Львівському НДЕКЦ МВС і, відповідно, 

товарознавчого напряму діяльності у ЛТЕУ. 

Відомо, що постійною актуальною проблемою діяльності усіх науково-дослідних 

закладів є фахова підготовка і перепідготовка працівників, спрямована на підвищення їх 

професійного рівня, вдосконалення навичок тощо. З цією метою, в межах угоди про 

співпрацю з ЛТЕУ, окремі судові експерти-товарознавці Львівського НДЕКЦ МВС, які 

мають вищу юридичну освіту, здобули освітній ступінь магістра за освітньо-професійною 

програмою «Товарознавство та комерційна діяльність». 

У свою чергу, багатий практичний досвід судових експертів та широкий спектр 

експертних досліджень і об’єктів дослідження дозволяють Львівському НДЕКЦ МВС не 

лише забезпечувати якісне проходження виробничої і переддипломної практики студентів, 

але й підвищувати кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідних кафедр ЛТЕУ, 

а також на потрібному рівні здійснювати керівництво цими відповідальними процесами. 

Але найвагоміший внесок результати виконання угод про співпрацю (табл. 1) 

здійснюють у вирішення проблеми кількісного та якісного наповнення наукової складової 

судово-експертної діяльності Львівського НДЕКЦ МВС. 

Наприклад, вдале поєднання наукової роботи викладачів ЛТЕУ і науково-практичної 

діяльності судових експертів товарознавців Львівського НДЕКЦ МВС уможливило 

виконання спільних науково-дослідних тем, які мають державний номер реєстрації 

(0119U100139; 0119U103720), а також науково-методичної розробки, яка включена у план 

діяльності Експертної служби МВС.  

За результатами роботи у зазначених напрямах за час співпраці Львівського НДЕКЦ 

МВС і ЛТЕУ видано одноосібно і у співавторстві загалом понад 60 публікацій (наукових 

статей у фахових виданнях, тез доповідей на наукових конференціях, круглих столах тощо); 

зокрема, у першому півріччі поточного року уже видано дві наукові статті у фахових 

виданнях і десять тез доповідей на наукових конференціях в Україні та за кордоном. 

Крім цього, об’єднання спектрів особистих наукових контактів учасників угод про 

співпрацю Львівського НДЕКЦ МВС і ЛТЕУ дозволяє успішно проводити спільні наукові 

заходи національного і міжнародного рівня, прикладом яких є Перша міжнародна науково-

практична конференція «Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний 

досвід, проблеми і перспективи» [2], учасниками якої були представники 58 організацій, 

закладів та установ з України та Європи.  

На особливу увагу заслуговує роль угод про співпрацю у підготовці науково-практичних 

працівників найвищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук, оскільки однією з 

нагальних потреб і нових характерних позитивних тенденцій розвитку усіх суб’єктів судово-

експертної діяльності [3] в останні роки є зростання чисельності фахівців з науковими 

ступенями та вченими званнями, а в зазначеному аспекті яскравим прикладом для 

наслідування працівниками Експертної служби МВС є те, що більшість чинних керівників 

ДНДЕКЦ здобули наукові ступені та вчені звання [4]. 

Аналіз результатів виконання угод про співпрацю (табл. 1), окрім вищеозначеного, 

дозволив нам виявити окремі недоліки офіційної статистичної звітності про наукову 

діяльність в Експертній службі МВС. Зокрема, аналіз результатів наукової діяльності 
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Львівського НДЕКЦ МВС за 2018-2022 роки показав фактичну наявність напрямів наукової 

діяльності, які не відображені в офіційному статистичному звіті за формою 1-ЕС, а саме: 

- керівник дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня; 

- офіційний опонент дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня; 

- член Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій; 

- член редакційної колегії фахового наукового видання;  

- член наукової президії, організаційного комітету, експертної комісії наукового заходу 

(конференції, круглого столу, форуму тощо); 

- офіційний рецензент наукової праці (дисертаційної роботи, наукової статті, підручника, 

навчального посібника) чи науково-методичної розробки;  

- керівник стажування науково-педагогічного працівника чи керівник практики студента 

ЗВО. 

На основі цього у Львівському НДЕКЦ МВС розроблена і надіслана до керівництва 

Експертної служби МВС пропозиція про внесення зазначених напрямів наукової діяльності 

до відповідних пунктів та розділів статистичного звіту і «Положення про наукову діяльність 

в Експертній службі МВС». 

Запровадження зазначених пропозицій спрямоване на виконання п. 2 («Загальні 

положення») Положення про наукову діяльність в Експертній службі МВС та повністю 

відповідає меті наукової роботи Експертної служби МВС, оскільки сприяє загальному 

розвитку судово-експертної діяльності, знаменує вихід Експертної служби МВС на якісно 

новий рівень, сприяє зростанню авторитету цієї служби та підвищенню її статусу науково-

дослідної установи, посилює прагнення працівників до участі у напрямах наукової 

діяльності, які зазначені вище, а також забезпечує належний облік ефективності наукової 

діяльності експертів в офіційній звітності. 

Порівняння даних табл. 1 та масштабів співпраці окремих обласних НДЕКЦ України [5], 

серед іншого, вказують на актуаільність розширення співпраці Львівського НДЕКЦ МВС 

щонайменше у двох напрямах.  

Перший стосується сфери діяльності Львівського НДЕКЦ МВС, який передусім є 

науково-дослідною установою. Тому доцільно налагодити співпрацю Львівського НДЕКЦ 

МВС з дослідними і випробувальними центрами, науково-дослідними установами 

(інститутами, лабораторіями) тощо.  

Другий стосується меж можливої співпраці Львівського НДЕКЦ МВС як складової 

частини Експертної служби МВС України яка, у свою чергу, будучи членом Європейській 

мережі судово-експертних установ (ENFSI), має дуже широкі можливості міжнародної 

співпраці, що буде розширюватися (з огляду на надання Україні статусу кандидата у члени 

ЄС). Тому особливо актуальне налагодження співпраці з колегами – установами, які входять 

до ENFSI, та окремими судовими експертами за закордоном. 

Отже, викладене вище переконливо доводить, що наукова співпраця установ Експертної 

служби МВС України сприяє вирішенню проблем судово-експертної діяльності в умовах 

воєнного стану і повоєнний період, а також стимулює налагодження судово-експертної 

діяльності на якісно новому рівні в межах України та налагодження відповідних 

професійних контактів за кордоном. 
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URL: https://kndise.gov.ua/conferenceua-5/ (дата звернення: 14.07.2022). 
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СПОСОБИ СЕПАРАЦІЇ НА ПІДГОТОВЧІЙ СТАДІЇ ПРОВЕДЕННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ 

В експертній практиці часто виникають питання пов’язані з відокремленням 

(сепарацією) об’єктів дослідження від суміші різнорідних частинок твердих матеріалів, рідин 

різної густини, емульсій, двофазних середовищ. 

Під час дослідження використовуються фізичні і хімічні способи сепарації. 

Вибір способу сепарації залежить від процентного складу та властивостей суміші і 

складових її компонентів. Сепарація, зазвичай, відбувається не тільки за головною ознакою, 

що відрізняє компоненти в суміші, а за цілою низкою властивостей. Процеси сепарації 

залежать від зовнішніх умов і апаратного забезпечення процесу розділення. Під час 

проведення експертних досліджень застосовується різноманітні способи сепарації: за масою 

(інерційна), за розміром, електрична, магнітна, радіометрична, фотометрична та ін. Хімічна 

сепарація є окремим її видом.  

Аналіз експертної практики вказує на те, що сепарація здебільшого застосовується під 

час криміналістичного дослідження металів і сплавів (тверді речовини), наркотичних засобів 

(тверді, рідкі речовини) і нафтопродуктів (рідкі речовини). 

Криміналістичне дослідження виробів з металів і сплавів належить до найбільш 

складних, оскільки встановлення способів переробки металу на брухт, виявлення і 

відокремлення мікрочастинок досліджуваного металу від інших металічних частинок та їх 

наступна ідентифікація вимагають використання як хімічних так і інструментальних методів 

дослідження. 

Прикладом використання різних способів сепарації є експертне дослідження 

мікрочастинок платини за фактом крадіжки платинової філь’єри. У підозрюваних в скоєнні 

крадіжки було вилучено верхній одяг, слюсарні лещата, молоток і зубило, які 

використовувались для розрубування викраденого виробу, зразки платини. 

У даному виді дослідження вирішувалося питання наявності на предметах-носіях 

мікрочастинок цього металу. 

Для виявлення і відокремлення можливих мікрочастинок платини від суміші інших 

металічних мікрочастинок використовують способи механічної, магнітної сепарації, 

хімічного розчинення металів. 

На вирішення експертизи серед інших було поставлене запитання: 1) Чи є на предметах 

верхнього одягу, лещатах, зубилі та молотку частинки платини? 2) Якщо так, то чи не 

однорідні вони зі зразками платини? [1]. 

На початковому етапі дослідження важливим завданням є виявлення мікрочастинок 

металу, які є наявними на одязі та інструментах, що  



15 

використовувались для механічного руйнування виробів, а також їх відокремлення від 

інших металевих частинок. Як свідчить практика проведення такого роду експертиз 

виконання цього завдання часто пов’язане з неабиякими труднощами. 

Першим і важливим кроком дослідження було виявлення на предметах-носіях 

мікрочастинок платини та відокремленням їх від інших металічних мікрочастинок для 

наступного діагностичного та ідентифікаційного дослідження. 

1. Механічний спосіб розділення 

Перший етап розділення полягав у механічному відокремленні металічних частинок 

червоного і жовтого кольорів від ґрунтових та мінеральних частинок за допомогою 

препарувальної голки під мікроскопом МБС - 2 із збільшенням до 175 крат. Металічні 

частинки з поверхні лещат були поміщені у чашку Петрі і промиті хлороформом для 

очищення від мінеральних олив. Рідину утилізували, а металічні частинки використовували 

для подальших досліджень. Під час дослідження металічних частинок, вилучених з поверхні 

лещат, були виявлені мікрочастинки сріблясто – білого, червоного та жовтого кольорів. 

На поверхні верхнього одягу, молотка та зубила будь - яких металічних частинок не 

виявлено. 

Для відокремлення можливих мікрочастинок платини від решти частинок 

використовували способи магнітної сепарації та хімічного розчинення металів. 

2. Спосіб магнітної сепарації 

Платина належить до парамагнітних (слабомагнітних) металів. Для відокремлення 

мікрочастинок платини від металічних частинок з сильновираженими магнітними 

властивостями використовували метод магнітної сепарації з використанням постійного 

магніту. Більшість частинок сріблясто - білого кольору притягувалися до магніту, що 

утруднювало відокремлення мікрочастинок платини. Внаслідок застосування цього способу 

вдалося частково очистити об'єкт дослідження. 

3. Хімічний метод 

За звичайних умов платина не розчиняється у звичайних мінеральних кислотах, крім 

«царської водки» (суміші 1 об'єму концентрованої азотної кислоти з 3об'ємами 

концентрованої соляної кислоти) [2]. 

Для повного відокремлення мікрочастинок платини від залишків інших металічних 

частинок суміш, що підлягала розділенню, обробляли концентрованою соляною кислотою 

протягом 15 годин. Об'єкт розглядали під мікроскопом і відбирали металічні частинки, які не 

розчинились в соляній кислоті. 

Відокремлені металічні частинки підлягали діагностичному та ідентифікаційному 

дослідженню методом емісійного спектрального аналізу (ЕСА). 

Ще один приклад з експертної практики. Сьогодні, серед кустарно виготовлених 

наркотичних засобів рослинного походження ацетильований опій є найбільш 

розповсюдженим на території України. 

Під час експертного дослідження ацетильованого опію з використанням 

хроматографічних методів часто виникають труднощі пов’язані з розділенням компонентів 

через наявність в ацетильованому опії великої кількості екстрагованих з макової соломи 

баластних речовин (зокрема, хлорофілу). 

У таких випадках проводять попереднє очищення зразка ацетильованого опію шляхом 

послідовної екстракції його зі слабокислих та слаболужних розчинів рівними об’ємами 

хлороформу, який з лужних водних розчинів екстрагує приблизно 28 – 30% морфіну [3, 
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с.181]. Суміші струшують, водний шар відокремлюють, а отриманий хлороформний екстракт 

наносять на хроматографічну пластину [4, с. 9]. 

Через незначну розчинність хлороформу у воді (1 г в 100 мл при температурі 15о С) під 

час струшування утворюється стійка емульсія, розділення якої можна проводити як 

відстоюванням, так і центрифугуванням. У випадку відстоювання розшарування емульсії є 

довготривалим процесом. Найбільш поширеним і швидким способом розділення емульсій є 

центрифугування. Під дією відцентрової сили компоненти емульсії відповідно до густини 

розташовуються у вигляді розмежованих шарів: зовнішнього шару рідини з більшою 

густиною і внутрішнього шару легшої рідини. 

Таким чином, центрифугування за суттю є процесом відстоювання у полі відцентрових 

сил. Відцентрові сили, що виникають під час центрифугування, сильніше діють на рідку 

систему, ніж сили тяжіння і тиску. Тому центрифугування є набагато ефективнішим 

способом механічного розділення неоднорідних рідких систем, чим відстоювання [5]. 

З метою прискорення процесу розділення водно-хлороформну емульсію центрифугували 

зі швидкістю 800 об/хв. В результаті центрифугування внаслідок різниці значень густини 

хлороформу та води важчий (відносна густина1,488 г/см3 при температурі 20о С) 

хлороформний шар розміщувався над легшим (густина 1,000 г/см3 при температурі 4о С) 

водним шаром. Далі хлороформний екстракт відокремлювали і досліджували за 

загальноприйнятною методикою. 

Отже, застосування різних способів сепарації на підготовчій стадії проведення 

криміналістичної експертизи металів і наркотичних засобів дозволяє відокремити 

досліджуваний метал від суміші металічних частинок, а також пришвидшити процес 

розділення емульсії водного розчину наркотичного засобу і органічного розчинника, що 

використовувався для його екстрагування. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, 

ЗАВДАНОЇ СМЕРТЮ ОСОБИ ВНАСЛІДОК ЗЛОЧИНУ 

Не зважаючи на те, що в Україні життя людини є найвищою соціальною цінністю [1], у 

2015 р. наша країна із показником 14,46 смертей на 1000 осіб посіла передостаннє місце у 

світовому рейтингу рівня смертності серед населення [2]. Це не випадково. За висновком 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) із січня 2014 р. 

вбивства й безкарність за них стали настільки в нас поширеними, а настання 

відповідальності   такою рідкістю, що фактично заохочують їх вчинення та підривають 

засади справедливості [3, п. 60]. Держава ж не вживає достатніх заходів для реалізації 

схвалених Генеральною Асамблеєю ООН керівних положень, що стосуються права на 

правовий захист і відшкодування збитків для жертв грубих порушень міжнародних норм у 

сфері прав людини і серйозних порушень міжнародного гуманітарного права [4, с. 119]. І хоч 

на початок 2022 р. Україна з показником   13,77 піднялась на чотири позиції вище у цьому 

рейтингу [5], це мабуть не надовго, оскільки на червень 2022 р. вже зареєстровано 9175 

умисних вбивств, кваліфікованих за ст. 115 Кримінального кодексу України[6], тобто втричі 

більше ніж було таких вбивств на аналогічний період минулого року. 

Крім того, згідно звіту УВКПЛ ООН з початку вторгнення російських військ в Україну 

до 20.06.2022 р. зафіксовано 4597 загиблих від застосування зброї [7]. За даними організації 

Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), що реєструє насильство з політичних 

причин, в Україні від початку збройного нападу російських військ до середини червня цього 

року загинуло понад 10 тис. осіб. При цьому, реальна їх кількість значно більша через 

проблеми з перевіркою інформації під час війни та неврахування смертей 

військовослужбовців [8]. 

Винуватці у таких злочинах не завжди притягаються до реальної кримінальної 

відповідальності, а якщо це вдається, то покарання не компенсує реально завданої родичам 

та членам сім’ї померлого шкоди, що в цілому вказує на існування системних проблем у 

забезпеченні права на життя в Україні. 

Проте, родичі вбитих мають право на адекватну компенсацію [3, п. 19], яку слід надавати 

за будь-який збиток, що піддається економічній оцінці, в установленому порядку і 

пропорційно серйозності порушення та обставинам кожного випадку, що є результатом 

грубих порушень міжнародних норм у галузі прав людини та серйозних порушень 

міжнародного гуманітарного права, включаючи: a) фізичні або психічні збитки; b) втрачені 

можливості, у т. ч. в галузі працевлаштування, освіти та отримання соціальних пільг; c) 

матеріальні збитки та втрачену вигоду, у т. ч. втрату можливості заробітку; d) моральні 

збитки; e) витрати на правову і експертну допомогу, ліки, медичне обслуговування і послуги 

психологічних та соціальних служб [9]. 

У радянськи часи під впливом комуністичної ідеології, за якою увесь спосіб існування 

людини орієнтований на особисту жертовність, життя кожного вважалося настільки 

безцінним у соціальній площині координат цінностей соціалістичного суспільства, що не 

мало і не могло мати якогось еквіваленту, й фактично ставало нічого не вартим у 

матеріальному плані. Будь-який інший погляд вважався аморальним через натяк на те, що 

життя нібито набувало ознак ринкового товару. Такий підхід призвів до того, що за вкрадене, 

знищене чи пошкоджене внаслідок кримінального правопорушення майно потерпілий вправі 

вимагати повного відшкодування завданих збитків, а за втрату близької людини   ні. Таке 

становище характерне для сучасної України, оскільки цивільний позов у кримінальних 

провадженнях, пов’язаних із настанням смерті особи внаслідок злочину, може стосуватися 
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лише аспектів душевних страждань родича, члена сім’ї загиблого, тобто моральної шкоди. 

Але чому так, якщо про компенсацію за спричинення смерті людини залежно від її статусу, 

статі і віку йшлося ще у законах Хаммурапі, Дигестах Юстиніана, Правді Руській та інших 

пам’ятках стародавнього права, а з середини 60-х років минулого століття в економіці 

застосовуються різні методи (демографічний, прибутковий, витратний тощо) для оцінювання 

життя людини, які розглядали у своїх працях Б. Г. Розовський [10, c. 93-96], В. В. Близнюк 

[11] С. С. Карташова, О. К. Щетініна, Т. В. Канева [12] та інші науковці. 

Методики розрахунку вартості життя людини таємно існували в СРСР, вони 

використовуються для розрахунку страхування й зараз в Україні [13]. Так, законодавчо 

встановлені розміри страхових виплат за смерть особи, спричиненої транспортом і під час 

виробництва. Проте цього недостатньо, з огляду на результати окремих досліджень, за якими 

вартість середньостатистичного життя українця становить $454 тис. [14]. Відсутність 

унормованої методики оцінки вартості життя та недосконалий підхід до визначення виплат 

потерпілим у зв’язку з настанням смерті їх родича (здебільшого компенсуються підтверджені 

документами витрати на лікування і поховання померлого), призводить до того, що в Україні 

страхова сума за життя однієї особи у 168 разів менша, ніж у європейських країнах [15, с. 

21]. 

Зрозуміло, що оцінка вартості людського життя дуже умовна і індивідуальна, методи її 

розрахунку різні, але що заважає у кожному кримінальному проваджені щодо позбавлення 

життя людини провести економічну експертизу для визначення суми грошової компенсації 

шкоди, завданої потерпілим родичам і членам сім’ї загиблого. Тільки відсутність волі 

законодавця. 

Як уявляється запровадження такої експертизи як обов’язкової у кримінальному 

провадженні стане додатковою гарантією захисту життя людини в Україні, оскільки за її 

результатами кожний, хто буде визнаним за вироком суду винуватим у вчинені злочину, 

внаслідок якого сталася смерть людини (людей), повинен буде нести й майнову 

відповідальність за завдану порушенням права на життя особи матеріальну шкоду. 

Отже, з цією метою необхідно пункт 6 частини 2 статті 242 Кримінального 

процесуального кодексу України, положення якої зобов’язують слідчого, прокурора 

забезпечити обов’язкове проведення експертизи у кримінальному провадженні, викласти у 

такій редакції: «6) визначення розміру грошового еквівалента шкоди, завданої настанням 

смерті особи внаслідок злочину; розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх 

визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди; розміру шкоди 

немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням». 
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТУ МЕБЛІВ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 

Меблі здавна є невід’ємним компонентом діяльності, відпочинку та побуту людини. Їх 

дизайн, різноманіття й багатофункціональність у міру розвитку людської цивілізації все 

більше стає об’єктом подальшого вдосконалення. Європейський меблевий ринок є 

надзвичайно привабливим для операторів і, відповідно, має динаміку до зростання кількості 

конкурентів.  

На сьогодні галузь виробництва меблів є не досить привабливою для нових іноземних 

інвестицій. Це є наслідком значної кількості «тіньового» виробництва, що, в свою чергу, 

дестабілізує ситуацію на ринку меблів. Українські виробники зможуть зміцнити свої позиції 

на вітчизняному ринку й можливо навіть за кордоном, якщо вирішать основні проблеми у 

виробництві меблів і усунуть усі гальмуючі фактори [1]. 

Зважаючи на нерівність умов отримання прибутку офіційних виробників меблів та 

«тіньового», «гаражного виробництва» в Україні склалася несприятлива ситуація для 

розвитку даного сегменту ринку. Тому значна частка меблів преміального сегменту 

надходить із країн Європейського Союзу, а українські майстри перекривають потребу 

виробництвом меблів за індивідуальним замовленням.  

У січні-серпні 2018 року в Україну імпортовано – 25,8 тис. тонн меблів на загальну 

вартість – 91,6 млн. дол. США. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, 

відбулось збільшення кількісних обсягів імпорту на 23%. Основними країнами-відправлення 

є Китай (35%), Польща (22%), Італія (10%), Німеччина (5%), Білорусь та Туреччина (по 4%) 

[2]. В структурі імпорту меблів 62% складають «Інші меблі та їх частини (код товарної 

позиції 9403 згідно з УКТЗЕД)» та 38% – «Меблі для сидіння та їх частини (код товарної 

позиції 9401 згідно з УКТЗЕД)» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Українська класифікація товарів ЗЕД для групи товарів «меблі» 

Розділ XX (94-96) Рiзнi промисловi товари 

Група 94 Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та 

аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, 

в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi 

вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї 

9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi 

перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини 

9403 Iншi меблi та їх частини 
 

З метою недопущення порушень законодавства України при митному оформленні 

товарів товарних груп 9401 і 9403 згідно з УКТЗЕД, а також для забезпечення повноти 

надходження коштів до Держбюджету при переміщенні меблів через митний кордон України 

необхідно забезпечити ряд вимог. 

Пропуск на митну територію України та митне оформлення вищезазначених товарів 

виключно після здійснення митного огляду заявленого до митного оформлення товару 

достатнього для однозначної ідентифікації товару, а при необхідності й проведення 

вивантаження. При митному огляді проводити перевірку відповідності наведених у 

товаросупровідних документах даних про кількість, комплектність, матеріал виготовлення та 

матеріал покриття меблів, країни походження та виробника, маркування тощо; 

За результатами огляду складається Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, 

транспортних засобів, ручної поклажі та багажу [3]. Посадові особи митниць здійснюють 

огляд не пізніше закінчення робочого дня (зміни). Якщо посадовою особою проведення 
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огляду не завершене у зв’язку із закінченням її робочого часу, то посадова особа, яка 

проводить огляд, доповідає про це керівнику підрозділу митного оформлення (особі, яка 

виконує його обов’язки). Керівник підрозділу митного оформлення (особа, яка виконує його 

обов’язки) визначає іншу посадову особу, яка протягом робочого часу митниці завершить 

огляд, про що проставляється відмітка в АСМО. 

Після прибуття на місце проведення огляду посадова особа, яка проводить огляд: 

а) перевіряє повноваження осіб, присутніх при проведенні огляду, а також підстави для 

їх присутності в зоні митного контролю; 

б) встановлює факт пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення до огляду та виконання дій, зазначених у рішенні про проведення огляду (у разі 

його направлення власнику товарів або уповноваженій особі перед проведенням огляду). 

До Акту має бути внесена наступна інформація: назва товару; загальна вага 

(нетто/брутто) товару; спосіб упаковки; кількість палетів; представлений вид товару 

(розібраний для зручності транспортування, частково розібраний чи зібраний);  

комплектність (кількість шаф, секцій, стільців, крісел та інше); матеріал виготовлення 

меблів; наявність та матеріал покриття меблів; наявність оздоблення; країна походження та 

виробник. 

Таким чином, на сьогоднішній день меблевий ринок України є активно розвиваючим, і 

тому з кожним роком з’являється все більше нових фірм, що виробляють та реалізують 

меблеву продукцію. Лідируючи позиції займають вітчизняні виробники саме у економному 

сегменті. Щодо дорогої ексклюзивної меблевої продукції, то українці, як і раніше віддають 

перевагу закордонним виробникам. Тому питання правильності митного оформлення меблів, 

які ввозяться на митну територію України мають важливе значення і дозволяють сформувати 

сприятливе конкурентне середовище на ринку та забезпечити надходження до державного 

бюджету. 
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Товару як головному об’єкту товарознавчої науки притаманні чотири основоположні 

характеристики: вартісна, асортиментна, якісна та кількісна. Ці характеристики 

забезпечують повноцінну реалізацію реальних потреб споживача і якщо зазначені потреби не 

задовольняються, товар з різних причин не здатен виконувати основоположні функції, 

виникає потреба у вирішенні проблемних питань пов’язаних із цим товаром. Вирішення 

проблемних питань пов’язаних із машинами, обладнанням, сировиною та споживчими 

товарами забезпечується проведенням судової товарознавчої експертизи.  

В практиці вирішуються багато проблемних питань пов’язаних з якісною (якість товару, 

можливість використання за призначенням, вид недоліків, пошкодження, тощо) та 

кількісною характеристиками досліджуваних товарів. Разом з тим, все частіше у замовників 

експертизи виникає потреба у визначенні вартості досліджуваного товару, наприклад, поділ 

майна. Саме тому особливого значення сьогодні набуває розробка методичних рекомендацій 

щодо визначення вартості окремих видів товарів в рамках здійснення судової товарознавчої 

експертизи.  

Проблеми, що виникають при визначенні ринкової вартості товарів різного призначення 

стосуються майже усіх етапів його життєвого циклу. У своїй діяльності судові експерти-

товарознавці керуються основними законодавчими та нормативними документами, зокрема: 

Законом України «Про судову експертизу», Національним стандартом №1 «Загальні засади 

оцінки майна і майнових прав». На основі цих документів розробляються відповідні 

методики, які стосуються машин, обладнання, сировини та споживчих товарів.  

Для призначення судової товарознавчої експертизи необхідно винести постанову 

слідчого, ухвалу суду або заповнити заяву-звернення від приватної особи. В постанові 

(ухвалі) вказується орган, що клопоче про проведення судової експертизи, його адреса та 

контакти, вид документу, вид експертизи, дані про слідчого (суддю), номер кримінального 

правопорушення, дата внесення до ЄРДР, обставини справи та питання, які ставляться перед 

судовим експертом. 

Якщо питання, зазначене в постанові (ухвалі) стосується питань визначення вартості, то 

для їх вирішення використовують стандартні методи оцінки: витратний, порівняльний та 

дохідний.  

Призначення експертизи – це отримання комплексної оцінки зібраної інформації щодо 

встановлення часу, місця та інших обставин виникнення проблем з об’єктом, за необхідності 

дослідження технології виробництва об’єкту, під час якої формуються його споживні 

властивості.  

Необхідність дотримання при проведенні судової товарознавчої експертизи принципів 

законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження зумовлюють потребу у 

підходах щодо визначення товарного стану, за допомогою яких товарознавець-експерт може 

правильно визначити знос об’єкту, який впливає на ринкову вартість наданого (експертиза 

ненаданого об’єкта проводиться лише за матеріалами справи) на експертизу об’єкту [1].  

Найбільш ефективним під час визначення вартості товарів є використання принципів 

корисності, попиту, пропозиції тощо, з урахуванням підходів щодо використання ринкової 

вартості або неринкових видів вартості при оцінці різних груп товарів. 

При проведенні експертизи окрема увага приділяється класифікації об’єкта дослідження, 

оскільки саме із визначення групи товару, до якої належить об’єкт дослідження, починається 

виконання експертизи. Що стосується непродовольчих товарів, у товарознавця-експерта 

виникає потреба у визначенні групи та виду товару на основі аналізу класифікаційних ознак, 
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які визначають призначення, типорозмір, сферу використання, умови користування об’єктом 

тощо, що забезпечує проведення повноцінної ідентифікації об’єкта.  

Розуміння судовим експертом сутності, поняття виду та принципів ідентифікації товарів 

дозволяє товарознавцю-експерту встановити джерело походження товару, комплектність, 

пошкодження, сліди експлуатації та повноцінно класифікувати досліджуваний об’єкт.  

Слід враховувати, що визначення вартості непродовольчих товарів має свої особливості, 

оскільки термін використання цих товарів, як правило, є значним; на експертне дослідження 

можуть надходити товари минулих років, зняті з виробництва, нестандартні, низької якості, 

товари, що були у використанні, термін придатності яких минув, морально застарілих, тощо. 

На нашу думку доцільно приділити належну увагу системному підходу щодо вивчення 

основоположних характеристик товару (асортиментної, якісної та кількісної) в контексті їх 

взаємозв’язку із вартісною характеристикою, посилити фахову підготовку товарознавців-

експертів, що забезпечить розширення можливостей та підвищення ефективності проведення 

судових товарознавчих експертиз. Підвищення ефективності товарознавчих експертних 

досліджень обумовлюється своєчасним засвоєнням товарознавцями-експертами досягнень 

науково-технічного прогресу, вмінням і високопрофесійним використанням знань у своїй 

професійній діяльності. Все це може забезпечити систематизацію отриманої інформації, 

скоротить трудомісткість та часові витрати при проведенні експертиз, підвищить 

результативність досліджень і ефективність вирішення експертних завдань, розширить 

можливості товарознавчої експертизи. 

Перелік використаних джерел: 

1. Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-Х11 «Про судову експертизу» зі змінами та 

доповненнями – Електронний ресурс – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗБИТКІВ,  

ЗАВДАНИХ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

Щодня наслідки російської агресії руйнують життя українців, не тільки зазіхаючи на 

їхнє життя та свободи, а й позбавляючи їх рухомого та нерухомого майна. Так, за 

інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, зруйновано понад 14000 і 

пошкоджено понад 72000 житлових будівель. Збитки, завдані власникам майна, – колосальні, 

й ситуація погіршується щодня. Кожна постраждала особа справедливо розраховує на 

компенсацію матеріальної шкоди, але без визначення розміру збитків притягти винних до 

відповідальності неможливо. 

Основні аспекти проведення економічних експертиз щодо визначення розмірів збитків 

розглядали у своїх працях такі науковці, як: Т. Рибкіна, О. Хомутенко, Н. Чумаченко, І. 

Савченко, І. Стрілецька тощо. Проте питання проведення економічних експертиз щодо 
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визначення розмірів збитків, завданих російською федерацією, потребує детального 

вивчення. 

Відповідно до статті 242 Кримінального процесуального кодексу У країни експертиза 

проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони 

кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту, якщо для 

з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання [1]. 

На думку С. Євдокіменко, судово-економічна експертиза є процесуальною дією, що 

полягає у вивченні експертом-економістом матеріалів провадження в межах його 

спеціальних знань на завдання слідчого, прокурора або суду, з метою встановлення 

фактичних обставин правопорушення та надання експертного висновку [2, с. 42]. 

Питання визначення матеріальної шкоди (збитків), завданих збройною агресією 

російської федерації, на сьогодні, є найбільш поширеним. У науковій літературі 

зазначається, що збитки мають подвійну природу, адже вони є економічною та юридичною 

категорією. В юридичному розумінні збитки – це негативні для потерпілої особи наслідки в 

майновій сфері, які є результатом неправомірних дій іншої особи. В економічному розумінні 

збитки – це зменшення вартості майна юридичної чи фізичної особи в результаті 

перевищення витрат цієї особи над отриманими нею доходами в одному часовому періоді 

[3]. 

Ознаками наявності матеріальної шкоди (збитків) у юридичному розумінні є: 

наявність безповоротної втрати активів чи наявність недоотриманих належних доходів; 

наявність факту порушення законодавства посадовими особами суб’єкта господарської 

діяльності; 

наявність причинно-наслідкового зв’язку між фактом порушення законодавства, втратою 

активів та діями (або бездіяльністю) посадових осіб. 

Економічна експертиза не встановлює причинно-наслідковий зв'язок між діями/подіями 

та нанесеним збитком. Експерт-економіст визначає лише економічний зміст збитку, тобто 

розмір витрат, нанесених потерпілій особі (юридичній особі), незалежно від підстав їх 

виникнення. 

Таким чином, проведення економічної експертизи щодо визначення розміру відповідних 

збитків, завданих збройною агресією російської федерації є доцільним, оскільки наявність в 

особи (насамперед юридичної особи) висновку експерта дозволить, не втрачаючи час, 

розпочати відновлення пошкодженого майна, та буде підставою для отримання відповідних 

компенсацій у майбутньому. 

Перелік використаних джерел: 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Редакція від 08.08.2021 № 4651-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2256 (дата звернення: 27.09.2022). 

2. Євдокіменко С. В. Судово-економічна експертиза: теоретико-методологічні засади і 

практика реалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.09. Х., 

2017. 42 с. 

3. Внутрішньогосподарський контроль. URL: https://pidruchniki.com/1623042861805/ 

ekonomika/zbitki_moralna_shkoda (дата звернення 27.09.2022). 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ НЕЗАКОННОГО 

НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Встановлення розміру шкоди, заподіяної злочинами, метою яких є незаконне набуття 

юридичних прав на землю має свою специфіку, яка обумовлена тим, що розмір завданої 

шкоди є кваліфікуючою ознакою, а не складовою об’єктивної сторони складу злочину [1]. 

Під час розслідування шахрайства, вчиненого із земельними ділянками, матеріальна шкода 

відіграє другорядне значення. Першочерговим є умисел. Відсутність умислу на вчинення 

шахрайських дій із земельною ділянкою є підставою для винесення виправдувального 

вироку [2]. Розмір завданої шкоди є кваліфікуючою ознакою. 

Характер і розмір шкоди є кримінально-правовою ознакою. Кількісний аспект цієї 

ознаки дає змогу відмежувати злочинне самовільне зайняття земельної ділянки від 

адміністративної відповідальності [3]. 

Самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про фактичне 

використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої 

влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у 

користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної 

ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними [4]. 

Законодавством України визначено, що кожна особа має право на захист свого 

цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Власник володіє, 

користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд,  має право вимагати 

усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном 

[5]. 

Самовільне зайняття земельних ділянок віднесено до порушень земельного 

законодавства, за яке громадяни та юридичні особи несуть відповідальність відповідно до 

закону. 

Проблемою і підґрунтям для можливого незаконного заволодіння землею є відсутність 

кадастрових номерів на земельні ділянки, право власності на які посвідчувалося державними 

актами старого зразка, відсутність земельних ділянок у кадастрі або недостовірність 

внесених до нього даних, невідповідність даних у Державному земельному кадастрі їх 

паперовим джерелам, неоформлені спадкові права на земельні ділянки, помилки в технічній 

документації, суперечності внаслідок зміни підходів та способів обмірів тощо. 

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право 

оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.  Право 

власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"(статті 125, 126 

Земельного кодексу України). 
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Самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про фактичне 

використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої 

влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у 

користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної 

ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними (стаття 1 Закону України 

«Про державний контроль за використанням та охороною земель»). 

Відповідно до статті 212 Земельного кодексу України самовільно зайняті земельні 

ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування 

затрат, понесених за час незаконного користування ними. Частиною другою цієї ж статті 

передбачено, що приведення земельних ділянок у придатний для користування стан, 

включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або 

юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки. Повернення самовільно зайнятих 

земельних ділянок провадиться за рішенням суду[6]. 

Визначення розміру заподіяної шкоди у разі самовільного зайняття земельної ділянки 

має свої особливості залежно від правового режиму земельної ділянки. 

Земля в Україні є матеріальною основою національного суверенітету держави та 

забезпечує її економічну самостійність з моменту здобуття Україною незалежності в 1991 

році, становить матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, є одним із 

основних джерел надходжень до місцевих бюджетів територіальних громад. 

Охорона землі, як національного багатства та об’єкта права власності Українського 

народу, гарантується Конституцією України. В свою чергу, право власності Українського 

народу на землю становить конституційну основу правового господарського порядку в 

Україні. 

Як національне багатство, земля забезпечує право кожного громадянина на одержання 

частки з суспільних фондів споживання, на соціальний захист, зокрема, у разі 

непрацездатності та безробіття. Як об’єкт державної та комунальної власності, земля 

забезпечує сталий економічний та соціальний розвиток держави в цілому та відповідних 

територій. 

Незаперечним є першочергове значення землі для формування та збереження 

суверенітету та економічної безпеки держави. Крім цього, земля є головним засобом 

виробництва в агропромисловому комплексі, результати діяльності якого впродовж 

останнього десятиліття демонстрували високі темпи економічного зростання. 

Державне регулювання, своїм наслідком матиме належне виконання земельним 

законодавством таких своїх функцій, як захист прав землевласників та землекористувачів, в 

тому числі - права громадян та суб’єктів господарювання, що є власниками та користувачами 

земельних ділянок, на відшкодування у повному обсязі збитків, завданих порушенням їх 

прав на землю, зменшення кількості правопорушень у сфері використання та охорони 

земель, посилення захисту землі, як матеріальної основи національного суверенітету, від 

протиправних посягань. 

Відповідно до ч. 2 ст. 152 Земельного кодексу України власник земельної ділянки може 

вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не 

пов`язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих 

збитків.  

Згідно з п. "д" ч. 1 ст. 156 Земельного кодексу України власникам землі 

відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок неодержання доходів за час тимчасового 

невикористання земельної ділянки. 
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Реалізація механізмів та заходів, які забезпечують здійснення державного контролю за 

використанням та охороною земель, в тому числі на підставі звернень громадян та 

юридичних осіб чиї права та інтереси у сфері використання та охорони земель були 

порушені внаслідок самовільного зайняття та нецільового використання земельних ділянок 

проводиться Держгеокадастром та його територіальними органами, шляхом організації та 

проведення перевірок дотримання вимог земельного законодавства, за результатами яких 

складаються акт перевірок дотримання вимог земельного законодавства. 

У разі виявлення порушень вимог земельного законодавства, в результаті яких державі, 

територіальним громадам або громадянам було завдано шкоду внаслідок самовільного 

зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву, - здійснюється фіксація факту вчинення вказаних правопорушень 

та проводять розрахунок спричиненої шкоди.  

Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки залежить від розміру шкоди, 

завданої цим правопорушенням. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 963 затверджено Методику 

визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення 

режиму, нормативів і правил їх використання. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 800 «Про внесення змін до 

Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних 

ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» передбачено збільшення 

розмірів штрафів за порушення земельного законодавства при використанні земель.  

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних 

ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, 

порушення режиму, нормативів і правил їх використання, здійснюється на підставі 

матеріалів справи про адміністративне правопорушення, які підтверджують факт вчинення 

правопорушення, а саме: 

- акт перевірки або акт, складений за результатами здійснення планового або 

позапланового заходу державного нагляду (контролю); 

- протокол про адміністративне правопорушення. 

Адміністративна відповідальність за причинену шкоді в результаті самовільного 

зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, 

псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання регламентується 

статтею 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення - самовільне зайняття 

земельної ділянки тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Кримінальна відповідальність регламентується статтею 197-1 Кримінального кодексу 

України - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному 

володільцю або власнику, - карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 

Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за 

кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, або групою осіб, або щодо 

земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної 

охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, - 
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карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на 

строк до двох років. 

Шкода, визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду 

за розглядом справи № 400/122/18, зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 197-1 Кримінального 

кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття 

земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. 

Самовільне зайняття земельної ділянки з об'єктивної сторони може полягати у 

протиправному використанні землі у своїх потребах: обробка, удобрення землі, насадження 

насіння, дерев чи кущів, виконання меліоративних, інших робіт. 

Об'єктивна сторона злочину полягає у самовільному зайнятті земельної ділянки. 

Причому земельна ділянка для винної особи є чужою, вона не має необхідних і достатніх 

прав на володіння, користування чи розпорядження ділянкою як власник чи як особа, якій 

надано право постійно чи тимчасово володіти і користуватися нею. 

Даний злочин є злочином з матеріальним складом: для встановлення об'єктивної сторони 

цього злочину слід встановити не тільки самовільне зайняття земельної ділянки, але й 

настання суспільно небезпечних наслідків - спричинення її власнику чи законному 

володільцю значної шкоди. 

Відповідно до правового висновку викладеного у постанові Об'єднаної палати 

Касаційного кримінального суду Верховного суду від 25 листопада 2019 року, призначення 

експертизи у кожному кримінальному провадженні для визначення розміру збитків, завданих 

кримінальним правопорушенням, має обмежений характер, оскільки не стосується тих 

випадків, коли предметом злочину є гроші або інші цінні папери, що мають грошовий 

еквівалент, а також коли розмір матеріальних збитків, шкоди, заподіяних кримінальним 

правопорушенням, можливо достовірно встановити без спеціальних знань, а достатньо 

загальновідомих та загальнодоступних знань, проведення простих арифметичних 

розрахунків для оцінки даних, отриманих за допомогою  інших, крім експертизи, джерел 

доказування. 

Встановлення розміру завданої шкоди в результаті самовільного зайняття земельної 

ділянки під час слідчих (розшукових) дій належить до встановлення площ самовільно 

зайнятої земельної ділянки. При цьому важливо розмежовувати самовільно зайняту земельну 

ділянку, яка фактично незаконно використовувалась, та прилеглу земельну ділянку, яка не є 

предметом злочину та не була самовільно зайнята. У разі, якщо не буде доведено 

відповідність меж і площі самовільно зайнятої ділянки, це призведе до неправильного 

розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.  

За результатами визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельної ділянки, доцільно дослідження судово-товарознавчої експертизи, яка має бути 

проведена з урахуванням дослідження, проведеного за методикою. Результати експертизи в 

такому разі будуть належним і допустимим доказом, який визначає розмір завданої шкоди.  

В правовому середовищі є позиція, відповідно до якої розрахунок завданої матеріальної 

шкоди може здійснюватися відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України № 284 від 19 квітня 1993. 
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Даний Порядок не може бути застосований до правопорушень, оскільки передбачає 

собою відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, а не встановлення 

розміру заподіяної шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.  

Крім того, поняття «матеріального збитку» відрізняється від поняття «шкоди» та має 

інший юридичний характер. Поняття «збитку» стосується договірних зобов’язань, тоді як 

негативним наслідком є заподіяння шкоди.  

Встановлення розміру шкоди, заподіяної шахрайством, вчиненим із земельними 

ділянками, не потребує призначення додаткових експертиз. Як правило, у разі вчинення 

злочину цієї категорії, грошові кошти, які є предметом злочину, передаються під розписку, 

яка пишеться власноручно особою, яка отримала такі кошти. Тому розмір шкоди буде 

еквівалентний зазначеній у розписці сумі. Він підтверджується показаннями потерпілих, 

свідків.  

Встановлення розміру шкоди у справах про злочини, пов’язані із зловживанням владою 

або службовим становищем, а також зловживанням повноваженнями особами, які надають 

публічні послуги, що вчиняються з метою незаконного заволодіння землею, здійснюється на 

підставі грошової оцінки земельної ділянки. Грошова оцінка здійснюється в порядку, 

визначеному Законом України «Про оцінку земель» суб’єктами оціночної діяльності у сфері 

оцінки земель, результати якої, містяться в технічній документації земельної ділянки та 

беруться за основу під час встановлення розміру шкоди. Для визначення відповідності 

виконаної грошової оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових 

актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам проводиться оціночно-

земельна експертиза, яка є доказом завданої матеріальної шкоди.  

У разі відсутності повної інформації, необхідної для встановлення вартості земельної 

ділянки, можливе проведення земельно-технічної експертизи, що проводиться методом 

зіставлення аналогічних пропозицій вартості земельних ділянок станом на рік, у якому було 

вчинено злочин, та визначаються ймовірна ринкова вартість земельної ділянки та її правовий 

статус [7].  

Однак, відповідно до ч. 2 ст. 82 КПК України джерелом доказу є висновок експерта, та 

відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється шляхом витребування 

висновків експертів. 

Бойові дії на території України завдають шкоди природним ресурсам країни, зокрема, 

землі. З підстав чого Кабінет Міністрів України затвердив Порядок визначення шкоди та 

збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, який визначає 

напрями, які стосуються втрат земельного фонду України, зокрема: 

При визначенні шкоди та збитків за цим напрямом оцінюються такі показники: 

- фактичні витрати на рекультивацію земель, які були порушені внаслідок бойових дій, 

будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, 

огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій для облаштування 

державного кордону; 

- завдані збитки власникам (землекористувачам) земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення; 

- витрати на відновлення меліоративних площ; 

- витрати на розмінування; 

- шкода, завдана ґрунтам та земельним ділянкам внаслідок забруднення ґрунтів 

речовинами, які негативно впливають на їх родючість й інші корисні властивості; 
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- шкода, завдана ґрунтам та земельним ділянкам внаслідок засмічення земельних ділянок 

сторонніми предметами, матеріалами, відходами та/або іншими речовинами. 

Наразі показники, за якими визначають шкоду, доповнюються і деталізуються. Зокрема, 

для визначення шкоди та збитків, а також упущеної вигоди, внаслідок втрат земельного 

фонду, використовується методика, затверджена Наказом Мінагрополітики від 18.05.2022 № 

295. 

При визначенні шкоди, завданої земельним ресурсам внаслідок забруднення та 

засмічення, використовується методика, затверджена Наказом Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України від 04.04.2022 № 167. 

Методикою затвердженою Наказом Мінагрополітики від 18.05.2022 № 295 

встановлюється порядок визначення витрат власників землі та землекористувачів на 

рекультивацію земель. Підставою визначення таких витрат є кошторисна вартість 

запроектованих робіт відповідних реалізованих робочих проектів землеустрою щодо 

рекультивації порушених земель. 

Розмір збитків завданих власникам (землекористувачам) земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, повинен визначатися відповідно до Порядку 

визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284, згідно якого 

визначається до відшкодування: 

- вартість житлових будинків, виробничих й інших будівель і споруд, включаючи 

незавершене будівництво; 

- вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень; 

- вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень; 

- вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), 

зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і проти селевих споруд; 

- понесені або необхідні витрати на поліпшення якості земель; 

- інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і 

неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані. 

Розміри збитків при цьому визначаються в повному обсязі відповідно до реальної 

вартості майна на момент заподіяння збитків, включаючи здійснені або необхідні витрати на 

поліпшення якості земель. 

Також методика визначає порядок підрахунку витрат на відновлення меліоративних 

площ. Визначення розміру таких витрат здійснюється на підставі кошторисної вартості робіт 

у відповідних проектах реконструкції та капітального ремонту меліоративних систем та 

окремих об’єктів інженерної інфраструктури. Такі проекти повинні бути розроблені згідно з 

відповідними ДБН. 

Розмір шкоди обчислюється на основі документів і матеріалів, що підтверджують факт 

забруднення ґрунтів. 

Основою розрахунків розміру шкоди є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, 

ґрунти якої зазнали забруднення. Дані нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки 

беруться з будь-яких джерел. 

Щодо земельних ділянок, грошова оцінка яких не проведена, або у випадку 

неможливості отримання відповідних даних, грошова оцінка земельної ділянки 

розраховується як середня нормативна грошова оцінка площі ріллі по області, помноженої на 

коефіцієнт, що зумовив негативні екологічні наслідки для родючості ґрунтів, який дорівнює 

300. 
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Складові формули для розрахунку шкоди – це, переважно, показники, які будуть 

визначатися уповноваженими державними органами України, або розрахунковими 

величинами. Базою для визначення таких складових (коефіцієнтів, нормативів тощо) є наявні 

нормативні акти та методики - Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої 

забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного 

законодавства, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України № 171, Постанова Кабінету Міністрів України від № 

1325 “Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних 

речовин у ґрунтах, а також переліку таких речовин”, Методика визначення розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних 

ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і 

правил їх використання, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 963. 

Відповідно до положень Закону України «Про судову експертизу» та Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-

методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та 

експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 

№53/5, під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного 

експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики 

проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи 

(міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, 

інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а 

також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві 

стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, 

програмні продукти тощо. 

Визначення способу проведення експертизи об’єктів дослідження (вибір певних 

методик, (методів дослідження)) належністю до компетенції економічної екпертизи, у 

відповідності до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 

1993 р. № 284 є визначення документального підтвердження понесені або необхідні витрати 

на поліпшення якості земель та інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому 

числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані. 
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ОБЧИСЛЕННЯ ЕНЕРГОЕКВІВАЛЕНТНОЇ ШВИДКОСТІ (EES) 

ЗА ІНСТРУМЕНТАРІЄМ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ЗІТКНЕННЯ  

З УРАХУВАННЯМ ЇХ ДЕФОРМАЦІЇ ТА РУЙНУВАННЯ 

Програма PC-Crash [2, 3], розробки австрійської компанії DSD, є одним з 

найпоширеніших і функціональних інструментів комп’ютерного моделювання і 

реконструкції механізму ДТП в широкому ситуаційному спектрі на підставі закладених в 

основу програми складних наукомістких фізико-математичних алгоритмів, що реалізують 

реалістичні обчислення за декількома моделями, в тому числі за ударно-імпульсною 

моделлю зіткнення, моделлю зіткнення на основі жорсткості, кінетичною моделлю 

реалістичного обчислення руху транспортних засобів в динаміці з урахуванням фізичних 

параметрів, сил, моментів, конструктивних властивостей, впливів навколишнього 

середовища, прийомів керування, а також за простою кінематичною моделлю традиційних 

розрахунків відстані в часі. 

Енергоеквівалентна швидкість, скорочено EES (англ. Energy Equivalent Speed), - є одним 

з центральних контрольних параметрів при моделюванні зіткнення в PC-Crash за класичною 

моделлю Кудліха-Слібара (Kudlich-Slibar), в дефініції Бурга (Burg) і Цайдлера (Zeidler); 

основним методом чисельного визначення EES в практиці є порівняльний метод, коли 

предметний транспортний засіб деформований в умовах ДТП зіставляється за критеріями 

взаємної відповідності деформацій з іншими транспортними засобами з відомими EES, 

зібраними в спеціалізованих признаних базах даних, наприклад, Dr. Melegh Catalog [4], 

NHTSA, Transport Canada, AZT EES Catalog, Сrashtest Іservice тощо, номенклатура яких 

постійно оновлюється та розширюється. 

За визначенням міжнародного стандарту ISO 12353, енергоеквівалентна швидкість (EES) 

це «еквівалентна швидкість яку потрібен мати конкретний транспортний засіб при ударі в 

будь-який нерухомий жорсткий об’єкт для того щоб розсіяти енергію деформацій відповідну 

до залишкових деформацій предметного транспортного засобу» (англ. «equivalent speed at 

which a particular vehicle would need to contact any fixed rigid object in order to dissipate the 

deformation energy corresponding to the observed vehicle residual crush»). 

Енергоеквівалентна бар’єрна швидкість, скорочено EBS (англ. Equivalent Barrier Speed), 

є порідненим з EES параметром, традиційним для США, де розроблені та апробовані різні 

практичні методи його чисельного визначення, зокрема за профілем ушкоджень, отриманим 

простими послідовними вимірами які відображують розмір ушкодженої ділянки і глибину 

деформацій на транспортному засобі, що обумовлює зручність практичного використання 
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цього параметру (в тому числі EBS може бути обчислений за алгоритмом CRASH3, модуль 

якого входить до пакету PC-Crash, та перерахований далі в EES в тому ж модулі тощо). 

В першому наближенні, якщо маємо предметний транспортний засіб, деформований в 

умовах ДТП що аналізується, то поняття EES і EBS можуть бути виражені як швидкість, яку 

повинен мати ідентичний предметному транспортний засіб, щоб отримати ідентичні 

предметним залишкові деформації при контакті з фіксованим жорстким бар’єром 

(перешкодою). 

Іншою мовою EES і EBS можуть бути виражені як міра енергії, подана в одиницях 

швидкості (км/год тощо). 

EES і EBS несуть в собі відмінність обумовлену змістовним наповненням підходу до 

врахування впливу ефекту реституції (відновлення) енергії при зіткненні в розумінні, що 

гранично спрощено полягає в наступному: 

EBS уявляється як величина що відображує еквівалент всієї енергії разом, іншою мовою 

визначається так, якби умовно прийняти, що вся кінетична енергія яку мав автомобіль перед 

ударом при ударі перетворилась в енергію деформацій, без виділення складової відновлення, 

EES є величиною що визначає еквівалент кінетичної енергії яка при ударі перетворилась 

в енергію залишкових деформацій, але передбачає окреме врахування енергії відновлення; 

тобто застосування EES полягає у реалізації моделювання зіткнення з забезпеченням 

обчислення обох зазначених принципових енергетичних складових. 

В розширеному розумінні визначення EBS і EES, та їх співвідношення, можна виразити 

наступним чином: 

EBS є мірою кінетичної енергії (  ), яку мав транспортний засіб перед ударом, частина 

якої відображує пластичну складову і перетворюється в енергію залишкових деформацій 

(  ), тоді як інша її частина відображує пружну складову (  ) і знов перетворюється в 

кінетичну енергію (в об’ємі що обумовлює відкидання транспортного засобу після контакту 

з бар’єром), та з урахуванням маси (m) описується залежністю:            

      ; 

EES є мірою частини кінетичної енергії, яку мав транспортний засіб перед ударом, що 

відображує пластичну складову і перетворюється в енергію залишкових деформацій (  ), без 

врахування пружної складової (  ), та описується залежністю:            , 

що, у підсумку, характеризує наступне співвідношення EBS і EES: 

                             ,  

тобто:                     , 

або через коефіцієнт реституції (k):              . 

Як видно, в теорії, величини EES і EBS співпадають у випадку абсолютно непружного 

удару (при k=0). 

Параметр EES з найбільшим ступенем достовірності [2, 3] може бути визначений 

методом порівняння на підставі зібраних при проведенні чисельних різних креш-тестів 

референсних матеріалів, таких як спеціалізовані бази даних EES [4], які містять фотографії 

пошкоджених транспортних засобів, структурованих за категоріями у відповідності до 

моделі транспортного засобу, типу зіткнення, ступеню пошкоджень. Це дозволяє 

користувачу здійснити оцінку параметру EES для предметного транспортного засобу за 

принципами порівняльного аналізу пошкоджень. 

У разі недоступності креш-тестів придатних для цілей порівняльного аналізу енергія 

деформацій може бути визначена на підставі результатів вимірювання деформацій на 
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предметному транспортному засобі з подальшим використанням графоаналітичних підходів 

(метод графічної кривої «швидкість-деформація», де дані отримуються за чисельними 

результатами зіткнень в різних діапазонах швидкостей; метод кривої «сила-

переміщення/зсув», де дані отримуються за одиничним тестом), або аналітичних підходів 

(обчислення EES за методами енергетичних растрів [5], або апроксимованих рівнянь [6]). 

Далі йдеться про приклад обчислення EES з застосуванням опрацювань в рамках 

розробки експертної методики визначення швидкості руху транспортних засобів під час 

зіткнення з урахуванням їх деформування та руйнування [1], з врахуванням роботи [6]: 

Маємо предметний легковий автомобіль ушкоджений в умовах зіткнення транспортних 

засобів на косоперехресних курсах, з залишенням слідів безпосередньої контактної взаємодії 

зосереджених в лівій передній частині, поданих характерними деформаціями металу в 

основному напрямку зліва направо і дещо спереду назад (у супроводі деформаціями і 

руйнуваннями пластмаси, руйнуваннями засклення, ушкодженнями фарбового покриття зі 

сторонніми нашаруваннями). Зовнішній вид автомобіля в ушкодженому стані після 

зіткнення показаний нижче на малюнках 1, 2, 3 

 

 
Мал. 1, 2, 3. Зовнішній вид автомобіля в ушкодженому стані 

 

Результуюча геометрія автомобіля, що характеризує в плані локалізацію, розміри, 

напрямок і глибину деформацій у розглянутій області, з використанням результатів 

комплексу вимірів характерних позицій у прямокутній системі координат, реконструйована 

на площинній масштабній моделі, як показано нижче на малюнку 4. 

 
Мал. 4. Результуюча геометрія автомобіля в ушкодженому стані  

(з виділенням в загальній області деформацій чотирьох простих складових, що описуються 

елементарними фігурами у формі трапеції або трикутника) 

 

Виходячи з конфігурації області деформацій величина EES визначається за 

інструментарієм описаним в методиці [1] і роботі [6] наступним чином: 
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Загальна область деформацій складної конфігурації на предметному автомобілі може 

бути розбита на чотири прості складові, що описуються елементарними фігурами у формі 

трапеції (зони 1, 2, 3) або трикутника (зона 4). 

Для областей за формою трапеції робота деформацій визначається за формулою 1: 

      
  

           

     
     
       

 

 
    

            
     

             
     

               
   

 
            

     
             

     

               
      

Для областей за формою трикутника робота деформацій визначається за формулою 2: 

      
  

  
     

  
 

 
    

         
     

               
    

         
     

               
     , де: 

      – шукана робота деформацій для j області; 

         – константи енергоємності при деформуванні транспортного засобу в 

залежності від напрямку дії ударного імпульсу при зіткненні; 

                  – коефіцієнти апроксимації підінтегральної функції; 

                  – параметри ширини і глибини деформацій j області. 

Для зони 1, за формою трапеції з геометрією    = 0.66 м,       = 0.65 м,       = 0.30 м, 

при деформуванні з фронту під кутом до подовжньої осі автомобіля з виходом на бокову 

поверхню, константи і коефіцієнти становлять: 

   = 116…120 кДж м 
;    = -7…13 кДж м       

;    = 0; 

     = 0.3…0.5 м;     = -0.1…0.3; 

за співвідношенням величин       = 0.65 м >      = 0.3…0.5 м і 0 ≤       = 0.30 м ≤      

= 0.3…0.5 м, складова             
      перетворюється на нуль (0), іншою мовою 

            
      = 0; 

тобто формула 1 (для зони 1) в чисельному вираженні приймає вид: 

      
    

         
          

           

 
         

                          

                         
 = 35.3…36.8 

кДж 

Для зон 2, 3, за формою трапеції з геометрією   = 0.49 м,       = 0.32 м,       = 0.30 м і 

  =0.58 м,       = 0.32 м,       = 0.16 м відповідно, при деформуванні збоку під кутом до 

подовжньої осі автомобіля без виходу на торцеві поверхні, та також для зони 4, за формою 

трикутника з геометрією   = 0.18 м,    = 0.16 м, зазначені константи і коефіцієнти 

становлять: 

         = 46…50 кДж м 
;          = 114…118 кДж м        

; 

         = 0;                = 0.05…0.15 м; 

            = 0.3…0.34; 

тобто формула 1 (для зон 2, 3) в чисельному вираженні приймає вид: 

      

    

         
        

           

 
         

                                                     

                         
    = 

14.4…11.3 кДж, 
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    = 

12.3…9.1 кДж, 

а формула 2 (для зони 4) в чисельному вираженні приймає вид: 

      
    

    
        

     

 
         

                          

                         
    = 

= 0.9…0.7 кДж 

Сумарна робота деформацій в n зонах визначається за формулою 3: 

                                     
 
        

яка для зазначених зон 1, 2, 3, 4 (n=4) в чисельному вираженні приймає вид:      

                                     = 62.9...57.9 кДж, або      = 62900...57900 

Дж. 

З урахуванням отриманих даних енергоеквівалентна швидкість EES визначається за 

формулою 4:      
    

 
  

      

 
     , де 

    – шукана енергоеквівалентна швидкість, км/г; 

        – енергія залишкових деформацій (  ), вона ж визначена вище як сумарна 

робота (залишкових) деформацій (    ), – 62900...57900 Дж; 

  – маса предметного автомобіля з урахуванням спорядженої маси транспортного 

засобу за технічними характеристиками, та навантаження в умовах події (маси водія і 

пасажира), – 1195 кг, 

тобто формула 4 в чисельному вираженні приймає вид: 

     
               

    
  = 9.8…10.3 м/с, або 35…37 км/г. 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу в рамках розглянутої методології 

визначена енергоеквівалентна швидкість EES для предметного транспортного засобу (що 

може бути використана в якості контрольного параметра при моделюванні зіткнення в 

програмі PC-Crash), оціночна величина якої складає близько 35…37 км/г. 
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Національного університету «Одеська юридична академія» 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ВІДЕОЗАПИСАХ 

Стан технологій, якість та кількість відеозаписів дозволяють досліджувати особливості 

невербальної поведінки у відеозаписах. З метою використання результатів такого 

дослідження в кримінальному провадженні, слід розуміти сутнісні особливості такого 

дослідження, що були розроблені під час виконання науково-дослідної роботи «Розробка 

методики застосування засобів аудіовізуальної психодіагностики при дослідженні 

індивідуально-психологічних особливостей невербальної поведінки осіб, зафіксованих у 

відеозаписах» в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, що полягають 

у такому: 

1. Предметом дослідження індивідуально-психологічних особливостей невербальної 

поведінки осіб, зафіксованих у відеозаписах, є суто невербальні поведінкові прояви особи. 

2. Об’єктом дослідження є джерела інформації, що свідчать про окремі функціональні 

індивідуально-психологічні динамічні та кінематичні особливості рухової моторики 

невербальної поведінки особи. 

3. Завданнями дослідження індивідуально-психологічних особливостей невербальної 

поведінки осіб, зафіксованих у відеозаписах, є виявлення окремих функціональних 

індивідуально-психологічних динамічних та кінематичних особливостей рухової моторики 

невербальної поведінки осіб та  здійснення порівняльного аналізу виявлених окремих 

функціональних індивідуально-психологічних динамічних та кінематичних особливостей 

рухової моторики невербальної поведінки осіб на предмет установлення їх конгруентності. 

4. Орієнтовні питання, що можуть ставитися на вирішення: 

4.1. Яка обстановка, зафіксована у відеозаписі (детальний опис)? 

4.2. Які види комунікації, зафіксовані у відеозаписі? 

4.3. Між ким зафіксована комунікація на відеозаписі? 

4.4. Які психологічні особливості має процес комунікації на відеозаписі? 

4.5. Які індивідуально-психологічні особливості має особа, зафіксована у відеозаписі? 

4.6. Які окремі функціональні індивідуально-психологічні динамічні особливості рухової 

моторики невербальної поведінки осіб, зафіксовані у відеозаписі? 

4.7. Які окремі функціональні індивідуально-психологічні кінематичні особливості 

рухової моторики невербальної поведінки осіб, зафіксовані у відеозаписі? 

4.8. Чи перебувала особа в стані вираженого емоційного збудження або емоційного 

напруження, що може розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного 

хвилювання? 

4.9. Чи перебувала особа на момент зафіксований у відеозаписі, у стані фізіологічного 

афекту як психологічної підстави сильного душевного хвилювання? 

4.10. За якими функціональними індивідуально-психологічними кінематичними 

особливостями рухової моторики невербальної поведінки осіб є можливість здійснення 

порівняльного аналізу на предмет установлення їх конгруентності? 

4.11. За якими функціональними індивідуально-психологічними динамічними 

особливостями рухової моторики невербальної поведінки осіб є можливість здійснення 

порівняльного аналізу на предмет установлення їх конгруентності? 



38 

5. При дослідженні рекомендується застосовувати загальнонаукові та окремі методи 

дослідження, як то аудіовізуальна психодіагностика, системний аналіз, порівняльний аналіз, 

синтез, спостереження, одномірне зіставлення, багатомірне зіставлення, опис, інтерпретація, 

індукція, моделювання. 

6. Стадії дослідження взаємообумовлені та поступові: підготовка до дослідження; 

попереднє дослідження; аналітичнє дослідження; підведення підсумків. 

 В цілому, при дослідженні особливостей невербальної поведінки шляхом 

застосування засобів аудіовізуальної психодіагностики при дослідженні індивідуально-

психологічних особливостей невербальної поведінки осіб, зафіксованих у відеозаписах 

рекомендуємо врахувати те, що можливість щось ідентифікувати чи діагностувати напряму 

залежить від ряду факторів, як то: 

- кількість та якість відеозаписів, їх зміст (чи міститься інфо про обставини, які 

необхідно встановити та чи в достатній кількості); 

- які обставини, необхідно встановити; 

- які індивідуально-психологічні особливості невербальної поведінки осіб, зафіксовані 

у відеозаписах (чи є можливість виокремити та охарактеризувати ознаки та властивості 

таких осіб); 

- кваліфікація та досвід відповідних осіб з дослідження таких даних. 

Таким чином, маючи сучасні можливості варто досліджувати невербальну поведінку у 

відеозаписах, а верифіковані результати використовувати за призначенням. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 

ЦІЛОГО ЗА ЧАСТИНАМИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДЕРЕВИНИ 

Незаконне вирубування лісових насаджень та їх викрадення належить до найбільш 

актуальних проблем сьогодення, оскільки спричиняє не лише значні матеріальні збитки 

нашій державі, але й погіршує екологічний стан в Україні та у сусідніх державах. На 

превеликий жаль, у Тернопільській області доволі значною залишається кількість 

відповідних кримінальних проваджень; при цьому органи досудового розслідування 

проводять посилений контроль та упередження зазначених злочинів, а на етапі їх 

розслідування, як правило, звертаються до підрозділу трасологічних досліджень 

Тернопільського НДЕКЦ МВС України з метою залучення до проведення оглядів місць 

подій, призначення експертних досліджень та надання консультацій. Тому 38ед.38ікуючи м 

дослідження деревини отримало статус одного з найбільш поширених способів доведення 

незаконності її вирубування, а експертне дослідження зразків деревини, які вилучені з місця 

події, традиційно має вирішальне доказове значення при розслідуванні зазначених злочинів.  
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Залучення судових експертів трасологів до проведення огляду місця події є важливим (а 

досить часто – вирішальним) чинником досудового розслідування, оскільки лише фахівці 

трасологи мають належні спеціальні знання зі встановлення цілого за частинами.  

Деревина кожної породи має характерні особливості будови та цілу низку особливих 

властивостей [1]. Тому експерт, який буде її досліджувати, повинен бездоганно володіти 

особливою системою знань, умінь та навичок.  

Відомо, що живе дерево складається з коренів, стовбура і крони [1, 2]. 

Стовбур є основною і найціннішою частиною дерева; залежно від низки чинників 

(порода деревини, вік дерева, рівень якості тощо) з нього одержують 60%-90% деревини. На 

торцевому (поперечному) розрізі стовбура дерева розрізняють кору, луб, камбій, заболонь, 

ядро і серцевину, а також річні шари і серцевинні промені. Кора є зовнішнім шаром 

стовбура. Її зовнішня частина виконує роль захисного бар’єру, захищаючи дерево від впливу 

атмосферних чинників та шкідників. Внутрішня частина кори – луб – це сукупність тканин, 

якими переміщуються і надходять до всіх частин дерева продукти фотосинтезу та поживні 

речовини. За лубом розташований камбій – клітинотворна тканина, функція якої полягає у 

прирості шарів деревини, створенні вторинної деревини (внутрішня сторона) та вторинного 

лубу (зовнішня сторона). 

На поперечному розрізі стовбура більшості порід дерев помітні річні шари, розташовані 

концентричними кільцями. Річний шар – це деревина, що наросла упродовж року в 

результаті життєдіяльності камбію. Річні шари добре помітні в багатьох порід, особливо у 

хвойних. При порівнянні будови деревини за досліджуваними зрізами, судовий експерт 

першочергово звертає увагу на форму, розміри, колір та розташування серцевини та на 

наявність і ступінь виразності меж між ядром і заболонню.  

Окрім однієї з основних ідентифікаційних ознак ідентифікації порід деревини – річних 

кілець, є також і додаткові: форма кордонів заболоні та ядра, серцевинні промені, та, при 

наявності,  вади і дефекти деревини: сучки, тріщини, завитки, кривизна та інші. 

Порівняння фрагментів деревини, які можуть бути розділені шляхом розпилу, розрубу 

чи розрізу, що мають спільні лінії поділу, судові експерти трасологи проводять шляхом 

суміщення і за контурами ліній розподілу, і за особливостями будови рельєфу торцевої 

поверхні краю, від якого відокремлено досліджувані частини. При цьому беруть до уваги, що 

збіг має бути не лише за лінією та рельєфом розділення поверхонь, які суміщаються, а й за 

розміщенням малюнка структури деревини, кольором окремих ділянок і шарів деревини, 

характером пошкоджень і нашарувань, іноді й тих, що наявні на зовнішніх поверхнях частин, 

які суміщаються.  

Перед порівнянням досліджувані поверхні необхідно ретельно відшліфувати, оскільки це 

дозволяє отримати максимально чітке вираження текстури деревини. Для підсилення 

контрасту межі річних шарів застосовують кілька методів, зокрема, змочують поверхню 

розрізу водою, гліцерином, 39ед.39ікуючи ми39но сумішшю, виконують слабке фарбування, 

розтирання на поверхні розрізу незначної кількості масляної 39ед.39ікуючи  фарби. 

Широке застосування має метод ідентифікації, який дозволяє встановити взаємну 

належність ділянок стовбура дерева за відсутності проміжної ділянки доволі значної 

протяжності (наприклад, пенька та верхньої половини крони). Так званий 

дендрохронологічний метод значно допомагає фахівцям трасологам. Дендрохронологічні 

дослідження дозволяють датувати річні шари приросту деревини і пов’язані з ним події, 

вивчати вплив екологічних чинників на величину приросту деревини, анатомічну структуру 
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річних шарів та їх хімічний склад, а також аналізувати інформацію, яку містять річні шари 

[3]. 

Об’єктом дендрохронологічних досліджень є показники річного приросту у стовбурах, 

гілках і корінні дерев’янистих рослин, а також фізико-механічні властивості, анатомічна 

структура та хімічний склад деревини. Базуючись на результатах аналізу інформації, яку 

містять річні шари приросту деревини, проводять абсолютне та відносне датування шарів 

приросту деревини і подій у природних екосистемах, а також реконструкцію багатьох 

важливих параметрів зовнішнього середовища за тривалі проміжки часу. За допомогою 

цього напряму трасологічної експертизи встановлюють факти зростання дерев, зразки (зрізи) 

яких надано для дослідження експертом, у певній місцевості та визначають час вирубування 

дерев [4]. 

Під час проведення дендрохронологічної експертизи товщину зрізів слід вибирати 

залежно від діаметра дерева, якості деревини та його стану. Чим більший діаметр стовбура і 

нижча його якість, тим ширшим має бути зріз. Зазвичай товщина поперечних зрізів 

становить 2-7 см. І перед тим як робити зріз розтрісканих торців стовбурів, потрібно їх 

необхідно максимально щільно стягти стрічкою (для невеликих діаметрів стовбурів (до 150 

мм) замість стяжної стрічки можна застосовувати 40ед.40ікуючи ми40но стрічку або скотч, 

обгорнувши їх довкола стовбура у кілька шарів. 

Ключовим питанням при проведенні досліджень зі встановлення цілого за частинами є 

вирішення питання: «Чи складали раніше (до розділення) одне ціле дві (або більше) частини 

деревини, вилученої на місці скоєння злочину?». 

Узагальнення результатів судових трасологічних експертиз з дослідження деревини, які 

проведені у Тернопільському НДЕКЦ МВС, показує, що основними сучасними проблемами 

цих досліджень є: 

1. значні габарити (великогабаритність) об’єктів дослідження. 

Для незаконного вирубування лісів сьогодні характерні не лише значні масштаби за 

площею вирубування і кількістю дерев, але збільшення габаритних розмірів окремих дерев, 

які зрізають, адже злочинці ретельно підбирають потрібну породу деревини, попередньо 

встановлюють її недоліки, та зрізають дерева найбільшого діаметру, оскільки вони мають 

найбільшу цінність. 

2) непомірно значна кількість об’єктів дослідження. 

Важливою проблемою, яка постає перед судовими експертами трасологами є надання 

для дослідження одного зрізу з пня, який був виявлений на місці незаконної порубки, та 

надзвичайно чисельної кількості. Наприклад, дерево було порізано на 199 частин практично 

однакової довжини; враховуючи те, що зріз з пня мав збіжні ознаки лише з одною частиною 

деревини, а інші 198 частин були абсолютно несумісні за розмірами, станом кори, її 

тріщинками тощо, то з усіх наданих для дослідження частин не було жодної, яка б була 

вирізана з комлевої частини стовбура. 

3) неналежне зберігання об’єктів дослідження до надання їх для дослідження судовому 

експертові. 

Актуальною проблемою залишається дотримання умов зберігання об’єктів дослідження 

працівниками слідчих органів, оскільки порушення норм зберігання об’єктів дослідження є 

однією з основних причин втрати важливих для надання об’єктивного висновку ознак, 

значно ускладнює роботу експерта, або взагалі унеможливлює її. Наприклад, зберігання 

деревини в умовах надмірної вологості – збільшує ризик появи та швидкого розвитку гнилі 

на зрізах і, навпаки – при недостатній вологості деревина розтріскується і т. п. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

Науково-технічний, як і соціально-економічний прогрес у цілому, значною мірою 

залежить ефективності творчої діяльності. Ефективність економічних, політичних та 

соціальних перетворень, що відбуваються в Україні, перебувають у прямій залежності від 

ефективності широкого використання творчого інтелектуального потенціалу суспільства 

загалом. Зростання ролі та значення інтелектуальної власності зумовлює необхідність 

належного забезпечення її правової охорони. Україна створила та продовжує 

вдосконалювати власне законодавство про інтелектуальну власність. На сьогоднішній день 

Україна є членом СОТ, а інтелектуальна власність у розвинених державах дедалі більше 

набуває пріоритетного значення у соціально-економічному розвитку суспільства. Це, у свою 

чергу, потребує забезпечення ефективного функціонування системи охорони та захисту 

інтелектуальної власності.  

Формування інституту судових експертиз у сфері інтелектуальної власності зумовлено 

необхідністю створення теоретичних засад цього виду досліджень, визначення понятійного 

апарату, створення загальних методів та методик досліджень об’єктів інтелектуальної 

власності на основі існуючої методологічної основи судової експертизи. Відповідно до 41ед. 

1 Закону України «Про судову експертизу» під судовою експертизою розуміється 

дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ та процесів, 

що містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, 

досудового та судового слідства [1]. 

Одним із основних та дієвих способів захисту прав інтелектуальної власності є захист 

прав у судовому порядку. Враховуючи специфіку об’єктів інтелектуальної власності та 

складність пов’язаних із ними правовідносин, невід’ємною складовою рішення судом спору 
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про порушення прав інтелектуальної власності є застосування спеціальних знань, тобто 

проведення експертного дослідження з метою визначення властивостей відповідних об’єктів. 

Тому Міністерством юстиції України, у віданні якого перебуває експертне забезпечення 

правосуддя, було запроваджено новий вид судових експертиз «Експертиза об’єктів 

інтелектуальної власності», який отримав порядковий номер 13, та 9 судово-експертних 

спеціальностей, що належать до цього виду (рис. 1). Експертиза призначається практично у 

кожній справі щодо об’єктів інтелектуальної власності. Такий підхід цілком виправданий, 

оскільки судді не завжди мають достатній досвід розгляду подібних справ. 

Призначення та проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності іноді 

є не тільки необхідним, а й єдиним можливим засобом для встановлення істини та рішення 

по суті цивільної, господарської чи адміністративної справи. Судова експертиза є найбільш 

поширеною та ефективною формою використання наукових та технічних знань при розгляді 

спору судом з метою встановлення фактичних даних, які мають значення для правильного 

його вирішення. 

 

 
Рис. 1. Експертиза у сфері інтелектуальної власності 

(складено за [2]) 
 

Відповідно до 42ед. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами 

можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з питань, що 

досліджуються. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути 

особи, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижчий за 

спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з 

певної спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно 

державними спеціалізованими установами, можуть залучатися судові експерти, які не є 

працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-

кваліфікаційний рівень не нижчий за спеціаліста, пройшли відповідну підготовку до 

державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали 
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кваліфікацію судового експерта з визначеної спеціальності у порядку, передбаченому 

Законом. 

Практика призначення експертиз об’єктів інтелектуальної власності в абсолютній 

більшості справ зіграла позитивну роль у забезпеченні ефективності їх вирішення. Співпраця 

суддів та експертів, безумовно, є корисною як для тих, так і для інших: для перших з погляду 

досвіду практичного дослідження доказів, а для других – набуття досвіду процесуальної 

діяльності, переважно – шляхом участі у судових засіданнях. Таким чином, зміна концепції 

щодо необхідності призначення експертиз у цих справах щодо об’єктів інтелектуальної 

власності, відбудеться на підготовленому ґрунті, а отже, не призведе до негативних 

наслідків, натомість дозволить прискорити розгляд справ та скоротити витрати сторін. 

Ситуація з призначенням та проведенням судових експертиз у сфері інтелектуальної 

власності в Україні виглядає, мабуть, більш кращою з точки зору ефективності вирішення 

спорів, однак і більш громіздкою, надто заадміністрованою з точки зору наявних обмежень 

щодо складу суб’єктів експертної діяльності. Насправді це проявляється в нерівних умовах, 

передбачених законодавством для атестації та діяльності експертів державних 

спеціалізованих установ та експертів, які не є співробітниками цих установ. Є проблеми із 

підготовкою фахівців у регіонах. 

Звісно ж, якщо питання про доцільність створення спеціалізованого суду з 

інтелектуальної власності (патентного суду), що давно обговорюється в Україні, в кінцевому 

підсумку повинно вирішитися позитивно, то саме система господарських судів і система 

судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності стануть основою для укомплектування 

цього органу як кадрами, і методичним забезпеченням. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ ТА РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ, 

ВИКОНАНИХ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ 

У практиці судово-почеркознавчої експертизи зустрічаються випадки, коли підпис був 

виконаний особою, яка на момент підписання документу перебувала у стані алкогольного 

сп’яніння та не до кінця усвідомлювала власні дії, а коли виходила з цього стану, то 

заперечувала своє авторство. За цих обставин необхідно вирішити два питання: чи був 

виконаний підпис тією особою, від імені якої він значиться, та чи перебувала особа під 

впливом якихось збиваючих факторів (в даному випадку – у стані алкогольного сп’яніння). 

Перше питання може бути вирішено звичайним шляхом порівняння підпису в об’єкті 

http://kniise.com.ua/activity/expertise-view/c-tablica/
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44ед.44ікуючи ми зразками підпису та почерку ймовірного виконавця. Але друге питання є 

складним і потребує більш ретельного дослідження. Оскільки почерк виконується нервово-

м’язовим шляхом, на його «зовнішній вигляд» буде впливати вживання алкоголю, а ступінь 

впливу залежатиме від вживаної дози.  

Одним з розповсюджених одурманюючих засобів є алкоголь. Вивчення його впливу на 

органи письма та здібності допоможе у вирішенні сучасних проблем. Ці самі симптоми 

більш-менш узгоджуються з іншими інтоксикантами та можуть спостерігатися в них. Ще в 

1961 році Гезелл прокоментував необхідність дослідження впливу наркотиків на почерк і 

запропонував протокол дослідження [1, с. 76]. Загалом вплив алкоголю на почерк вивчали 

багато науковців. Бейкер [2, с. 347] звернув увагу на загальновідомий факт, що люди під 

дією алкоголю демонструють неконтрольовані рухи м’язів і тремтіння під час написання 

рукописних записів. Рабін і Блер [3, с. 284-287] прийшли до висновку, що піддослідні писали 

більше і менш точно копіювали тестовий абзац після вживання алкоголю. Їхнє дослідження 

також показало, що люди, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, як правило, 

пишуть повільніше. Звітуючи про дослідження в 1972 році, Осборн дійшов висновку, що 

значне збільшення варіаційності та порушення координації 1-ї групи під час виконання 

штрихів та літер є доказами того, що сумнівні підписи були виконані під впливом алкоголю 

[4, с. 21]. Тодд описав почерк як «…продукт багатьох тонко обумовлених рухових і 

психічних дій, які як такі швидше піддаються впливу алкогольного сп’яніння, ніж деякі 

більш явні рухи або дії індивіда» [5, с. 45]. Хілтон [6, с. 309-311] детально задокументував 

вплив алкогольного сп’яніння на почерк. Ним було помічено такі зміни, як збільшення 

розміру літер, звивистості та зломах прямих штрихів, кутастості овалів та півовальних 

елементів, збільшенням розмірів інтервалів між літерами та між словами, якщо це текст. 

Дослідження Андерсона [7, с. 145] також визначило вплив різних концентрацій алкоголю в 

крові на почерк і в цілому підтвердило попередні роботи Хілтона.  

У дослідницькому експерименті, проведеному в Департаменті кримінології та судової 

медицини в науковому коледжі міста Дхарвад, Індія взяли участь 180 учасників чоловічої 

статі віком від 20 до 50 років, які мали рівень освіти не нижче магістра, тобто закінчили 

університет. Усі досліджувані вживали 180 мл етилового спирту. Зразки підписів та почерку 

брали до та після вживання алкоголю. Подібні умови, такі як блокнот, не розлінований 

аркуш паперу стандартного формату А4, та кулькова ручка, зберігалися. Разом зі зразками 

збираються також зразки письмових документів. Тест проводився за допомогою 

стереомікроскопа, прямого та косого кутового освітлення та 44ед.44ікуючи ми44ного 

компаратора (VSC 2000). Вимірювання проводили за допомогою цифрового 

штангенциркуля, проводили статистику за допомогою кореляції Пірсона та парного t-тесту. 

Аналіз проводиться на основі характеристик класу та індивідуальних особливостей. В ході 

експерименту було ретельно досліджено як загальні, так і окремі ознаки почерку. Дані були 

статистично оцінені для мінімального значення, максимального значення, середнього 

значення та стандартного відхилення. Крім інших параметрів, спостерігалась істотна зміна 

ознак просторової орієнтації рухів: найчастіше – розміру (у бік збільшення) і рівня 

рівномірності  інтервалів між рядками і словами (у бік зменшення); рідше – розміру та 

форми полів (без будь-якої закономірності), а також форми (прямолінійної – на нерівну) та 

напрямку (з горизонтального – на нестійку) лінії письма.Відзначалася і певна закономірність 

зміни цих ознак залежно від концентрації алкоголю у крові та стадії сп’яніння. Окремі 

ознаки почерку здебільшого збереглися без істотних змін [8, с. 271-275]. 
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Почерк – це дуже складна психомоторна здатність, яка являє собою динамічну 

взаємодію кількох рухових підсистем, включаючи систему зап’ястя та систему пальців. 

Особливість почерку, характерного для хронічного алкоголіка, полягає в «напруженому» 

письмі під час стану поганого самопочуття, що супроводжується абстиненцією ((лат. 

Abstinentia – стримання, син.: синдром відбирання, позбавлення) – хворобливий стан, який 

розвивається у пацієнтів з наркоманією чи токсикоманією після припинення прийому 

речовин, які викликають залежність) або періодом абстиненції. Це так зване «45ед.45ікуючи  

письмо» схоже на «погіршений» почерк, який спостерігається в осіб, що страждають на інші 

типи подібних захворювань: атактичні рухи, тремор і як наслідок, цього, можна виділити 

наступні ознаки, притаманні почерку осіб, що страждають на алкоголізм: 

- збільшення чи зменшення числа штрихів у буквах, виконаних однотипними рухами (у 

буквах н, ш, й та 45ед.); 

- збільшення розміру та розгону почерку; 

- зниження ступеня виробленості та спрощення складності рухів, порушення координації 

рухів 1-го та 2-го ступенів; 

- зменшення рівномірності нахилу, розміру та розгону почерку; 

- заміна або додаткове внесення до слів букв, зазвичай з тих самих слів або сусідніх; 

- пропущення або подвоєння окремих літер і складів у словах, а також окремих слів у 

реченнях; 

- чисельні виправлення; 

- можливе написання слів із різноманітними орфографічними помилками. 

Можна також додати, що рукописні записи в стані алкогольного сп’яніння й абстиненції 

є протилежними типами одного письма: одне означає втрату контролю через розслаблення, 

інше – втрату контролю через напругу. При дослідженні почерку хронічного алкоголіка, 

експерти помітили характерні зміни почерку в алкоголіків, особливо в осіб на наступних 

стадіях захворювання. На додаток до двох станів почерку людей, які не п’ють алкоголь 

(нормальний/тверезий і нетверезий), хронічний алкоголік має третій стан, стан у якому він 

виконує підпис або текст після відміни вживання алкоголю.  

Висновок. Дія алкоголю відбувається спочатку в лобовій частці, а потім у мозочку. Це 

викликає емоційні, поведінкові, психонейромоторні та когнітивні зміни, такі як ейфорія, 

підвищення впевненості в собі, емоційне перенавантаження, тремор, відсутність синергічних 

рухів, атактичні рухи тощо залежно від рівня дози вживаного алкоголю. Таким чином, можна 

зробити висновок, що в письмі особи під впливом алкоголю відбуваються суттєві зміни, які 

відносяться до категорії внутрішніх штучних збиваючих факторів.  
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ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Встановлення переліку, аналіз суті та пошук шляхів вирішення проблем судово-

експертної діяльності з перших днів сьогоднішньої війни в Україні перебувають в полі зору 

усіх суб’єктів цього сегменту правоохоронної системи. Про це, серед іншого, свідчить той 

факт, що в Експертній службі МВС України після 24.02.2022 постійно здійснюються 

відповідні організаційні та проводяться науково-практичні заходи національного й 

міжнародного рівня, на яких фахівці у галузі судової експертизи та дотичних галузей знань і 

сфер діяльності системно обговорюють виклики, кинуті їм війною, діляться набутим 

досвідом та формують плани роботи на час війни і на повоєнний період [1-3]. 

Найгостріші проблеми виконання судових експертиз стосуються відносно нових 

експертних спеціальностей, серед яких особливо важливе місце під час війни займає спец. 

12.5 «Експертиза військового майна». Тому формування переліку, аналіз змісту та пошук 

шляхів вирішення проблем проведення судових експертиз військового майна на даний час 

особливо актуальний. 

Досвід діяльності Львівського НДЕКЦ МВС в умовах воєнного стану показує, що при 

виконанні судових експертиз військового майна судові експерти на даний час найчастіше 

стикаються з такими проблемами:  
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4. Відсутність інформації про ціну майна, яке є об’єктом дослідження. 

Складність даної проблеми набуває рівня такої, яку не можливо вирішити, оскільки 

інформація про ціни окремих виробів військового майна відсутня не лише у вільному 

доступі, а відсутня взагалі. 

5. Особливий статус певних видів наявної інформації про ціну та інші характеристики 

військового майна. 

Це стосується документів, які підпадають під дію Закону України «Про державну 

таємницю» [4] і мають відповідні спеціальні грифи: «Для службового користування», 

«Державна таємниця», «Секретна інформація» тощо. Такими документами є не лише угоди 

про купівлю-продаж військового майна, але й спеціальна література та інші інформаційні 

джерела, які необхідні судовому експертові. Зазначене додатково ускладнює та затягує 

процес отримання судовим експертом потрібної інформації. 

6. Особливості стану окремих видів досліджуваного військового майна. 

Вони полягають у тому, що певна частина виробів, які фактично ще перебувають на 

озброєнні ЗСУ, і відповідно, є об’єктами дослідження судового експерта, станом на сьогодні 

морально і/чи функціонально застаріли. Тому повністю чи частково відсутня інформація про 

такі вироби та про їх складові (цивільні, комерційні). Наприклад, радіолокаційна станція 

метрового діапазону РЛС 5Н84АП складається з 9 частин на 9 автомобільних шасі (складові: 

причіп МАЗ 5224В, напівпричіп МАЗ-938Б – по 2 шт.; напівпричіпи 828 КМ АП-1, 828 КМ 

АП-2, 828 КМ АП-3; вироби: електростанція 5Е96, розподільча кабіна 5Е88) не випускається 

уже понад 30 років та змонтована на морально застарілій (ламповій) елементній базі. 

7. Особливості вітчизняного ринку окремих видів військового майна. 

Вони полягають у тому, що значна частина спеціальної техніки та інших засобів для 

армії – виготовлялись виключно для потреб збройних сил, на цивільний ринок не 

постачались і тому на ньому відсутні. 

8. Особливості світового ринку окремих видів військового майна.  

Вони полягають у тому, що більшість країн сьогодні виготовляють і використовують 

військове майно лише для власних потреб та не продають його на зовнішньому ринку. 

6. Складність чіткого та однозначного виокремлення окремих складових частин угод про 

купівлю-продаж військового майна.  

В матеріалах, наданих експертові, як правило, вказані загальні суми угод, укладених на 

закупівлю військового майна, яке є об’єктом дослідження. Але, наприклад, угода про 

купівлю літаків, окрім вартості літаків, як правило, передбачає оплату навчання (пілотів, 

обслуговуючого персоналу тощо), засобів індивідуального порятунку та інші складові 

частини, які важко (чи неможливо) чітко виокремити. 

7. Політична складова угод на закупівлю військового майна. 

Вона полягає у різній вартості одного й того ж об’єкта військового майна залежно від 

політичних стосунків продавця і покупця на момент укладення і/чи виконання угоди. 

Особливо відчутно ця складова проявляється при торгівлі з 47ед.47ікуючи. Наприклад, для 

членів Організації договору про колективну безпеку (Казахстану, білорусі та 47ед.) 

конкретний товар буде дешевший, а, допустимо, для Азербайджану – дорожчий. 

8. Наслідки військових дій.  

Військові дії часто є причиною відсутності потрібних судовому експертові вхідних 

даних, оскільки необхідні документи – фізично втрачені (знищені механічно, згоріли, 

пропали тощо), військові частини – передислоковані, військовики – не надають відповідь на 

запити судового експерта тощо. 
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Усе зазначене значно ускладнює або робить неможливим пошук судовим експертом 

об’єктів порівняння і, як наслідок, виконання судової експертизи військового майна.  

Крім цього, зазначені та інші проблеми, як правило, взаємопов’язані і породжують 

похідні труднощі при виконанні судових експертиз військового майна. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

Неспровокований відкритий повномасштабний воєнний напад на Україну, розпочатий 

росією за підтримки білорусі 24 лютого 2022 року – є частиною російсько-української війни, 

яка була розв’язана у 2014 році та участь у якій держава-агресор заперечує так само, як і 

понад 300 літні спроби окупації усієї території нашої держави. З моменту вторгнення в 

Україну московія зухвало плюндрує сучасний компонент міжнародного права – Закони та 

звичаї війни, і масово скоює воєнні злочини. 
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Війна змінила усі сфери нашого життя. Зокрема, внаслідок широкомасштабних бойових 

дій на понад 2000 км лінії фронту, безглуздих жорстоких обстрілів усієї території України з 

усіх видів зброї, включаючи заборонену міжнародними конвенціями, полонення 

військовослужбовців ЗСУ, викрадення і примусової депортації населення на тимчасово 

окупованих територіях, вчинення агресором інших безпрецедентних досі злочинних дій – 

стрімко зростає надходження судових експертиз до усіх суб’єктів судово-експертної 

діяльності за багатьма видами судових експертиз та експертними спеціальностями. 

Це спричинило об’єктивну потребу конгломерації зусиль і обміну досвідом 

функціонування судових експертів в умовах війни. Тому з ініціативи Міністерства юстиції 

України 17.06.2022 у Львові відбувся Другий Всеукраїнський Форум судових експертів [1], 

який об’єднав фахівців законодавчої і виконавчої гілок влади, судової і правоохоронної 

системи, судових експертів, адвокатів і науковців та став одним з перших масштабних 

науково-практичних заходів, присвячених особливостям виконання судових експертиз у 

воєнний час та пошуку раціональних шляхів підвищення ефективності експертної діяльності. 

При обговоренні особливостей проведення судових експертиз в умовах воєнного стану, 

серед іншого, на форумі було зазначено про стрімке зростання кількості судових експертиз 

за фактами безвісти зниклих осіб та невпізнаних трупів, фактами ідентифікації засобів 

ураження ворога і наслідків застосування усіх складових частин озброєння [1]. 

Оскільки робота зазначеного форуму була обмежена у часі (насамперед, через постійну 

ймовірність повітряної тривоги), то доцільно озвучити й інші актуальні особливості судово-

експертної діяльності в умовах воєнного часу, про які дозволяє стверджувати практична 

робота Львівського НДЕКЦ МВС та експертної служби МВС України і які не були достатньо 

обговорені на зазначеному форумі. 

Зокрема, за окремими експертними спеціальностями, паралельно зі зростанням 

навантаження – зростає нестача кваліфікованих експертів, оскільки певна частка фахівців 

мобілізована до лав ЗСУ  

Крім цього, однією з особливостей більшості призначених у воєнний час судових 

експертиз є потреба у якнайшвидшому виконанні. Але задоволення клопотань про 

прискорення виконання судових експертиз порушує вимоги низки базових нормативно-

правових документів, зокрема – Закону України «Про судову експертизу» [2] та Інструкції з 

організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної 

служби МВС України [3]. Тому означена невідповідність вимагає термінового вирішення на 

рівні відповідних компетентних органів. 

Та, на думку авторів, особливо актуальні і проблемні питання судово-експертного 

забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах війни стосуються експертної 

спеціальності 12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння» в частині 

дослідження майна і техніки військового призначення (МТВП). Тому доцільно зупинитись 

на цьому дещо детальніше. 

Практичний досвід показує, що для проведення судової експертизи з визначення 

ринкової вартості МТВП необхідно здійснити три основні послідовні взаємопов’язані кроки: 

- ідентифікувати об’єкт дослідження; 

- визначити вартість об’єкта дослідження на підставі комплексу даних про: вартість 

аналогічного виробу (товару); ціну об’єкта дослідження до моменту введення в експлуатації 

(коли його товарний стан означувався як «такий, що не перебував у використанні 

(експлуатації)», «новий товар»); історичну вартість; 

- визначити фактичний знос об’єкта дослідження. 
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Лише після отримання необхідних даних внаслідок виконання зазначених попередніх 

етапів дослідження – судовий експерт може об’єктивно визначити ринкову вартість МТВП. 

У свою чергу, для ідентифікації МТВП судовому експертові потрібні дані про марку 

(модель), основні технічні характеристики, конструктивні особливості та матеріали 

виготовлення кожного об’єкта дослідження. Але на момент проведення судової експертизи 

МТВП в умовах війни ці дані, як правило, відсутні і в потрібно короткий час не можуть бути 

отримані. 

Для визначення вартості МТВП судовому експертові потрібні: 

- інформація про історичну (первісну, первинну, початкову тощо) вартість [5] та 

інформація про дату придбання (зазначена інформація міститься в даних бухгалтерського 

обліку військової частини, на балансі якої обліковується об’єкт дослідження); 

- облікова вартість об’єкта дослідження або ціна за відповідним прейскурантом 

(прайслистом) на дату придбання; 

- ціна об’єкта дослідження за договором (контрактом) на поставку на дату придбання 

(зазначена інформація міститься у договорі, контракті). 

Для визначення зносу МТВП судовому експертові потрібна інформація про технічний 

(товарний) стан на дату оцінки (до моменту пошкодження (наприклад, внаслідок ракетного 

удару) та рік виготовлення. 

Крім зазначеного, роботу судових експертів з визначення ринкової вартості МТВП 

суттєво ускладнює відсутність єдиних інформаційних листів, загальних та деталізованих 

методичних розробок, наукової літератури щодо загальної класифікації МТВП, а також 

відсутність інформації щодо техніко-технічних характеристик окремих груп і видів МТВП. 

Для вирішення зазначених проблем та з метою задоволення зростаючої потреби 

правоохоронної системи України в умовах воєнного стану і у повоєнний період у виконанні 

судових експертиз, у яких об’єктами дослідження є МТВП, Експертна служба МВС України 

розпочала підготовку працівників Експертної служби МВС за експертною спеціальністю 

12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння» і розробила відповідну 

Програму підготовки [6]. Розпочатий процес підготовки дозволить у найкоротший термін 

ліквідувати дефіцит судових експертів зазначеної експертної спеціальності, оскільки 

передбачає підготовку працівників, які уже мають кваліфікацію судового експерта за 

товарознавчим та/або транспортнотоварознавчим видом судової експертизи, та вищу освіту, 

яка найбільш відповідає потребам виду експертної спеціальності 12.5 «Оцінка майна і 

техніки військового призначення та озброєння». 

Перелік використаних джерел 

1. Другий Всеукраїнський Форум судових експертів (м. Львів, 17 червня 2022 року). 

URL: https://kndise.gov.ua/conferenceua-5/ (дата звернення: 11.07.2022). 

2. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Наказ СБУ 

від 12.08.2005 № 440. Документ z1006-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-

05/ed20170915/paran135#n135. (дата звернення: 11.07.2022). 

3. Про судову експертизу. Закон України. Документ 4038-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text. 1. (дата звернення: 11.07.2022). 

4. Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних 

проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Наказ 

МВС України від 17.07.2017 №591. Документ z1024-17. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#Text (дата звернення: 11.07.2022). 

https://kndise/
https://zakon/
https://zakon/
https://zakon/


51 

5. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби». Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92. URL: 

http://search.ligazakon.ua/ldoc2. Nsf/link1/REG4509.html (дата звернення: 11.07.2022). 

6. Про проведення підготовки працівників Експертної служби МВС за напрямом 

експертизи військового майна (51ед.. ДНДЕКЦ №19/13/13287-2022 від 24.06.2022) 

 

 

 

УДК 620.193.2 

Доманцевич Ніна Іванівна 

доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю 

Львівського торговельно-економічного університету  

Центральної спілки споживчих товариств України 

 

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК  

ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 

При проведенні товарознавчої експертизи, залежно від поставленої мети дослідження, 

вирішують ряд завдань, до основних із яких слід віднести: ідентифікацію об’єктів 

дослідження, віднесення до певного класифікаційного угрупування, визначення 

відповідності якості об’єктів дослідження вимогам нормативних документів, встановлення 

змін показників якості об’єктів дослідження при наявності дефектів, визначення 

відповідності характеристик, зазначених в інформації про продукцію, зафіксованій на 

упаковці товару, визначення відповідності способів і засобів пакування товарів нормативній 

документації, визначення відповідності умов експлуатації товарів інформації у супровідних 

документах [1].  

Полімерні плівкові матеріали одно- та багатошарові широко використовують для 

пакування та захисту різної продукції. При використанні полімерних плівкових матеріалів 

для пакування металевих виробів одночасно забезпечують бар’єрні та захисні властивості. 

Захисні властивості забезпечують модифікуючі компоненти у складі вихідної полімерної 

композиції. Склад композиції, технологія виготовлення матеріалів, визначають подальше 

використання отриманих пакувальних полімерних плівкових матеріалів, можливий характер 

захисту поверхні виробів із різних металів при їх пакуванні у полімерну плівку 

(універсальний чи вибірковий), тривалість ефективного використання матеріалу при заданих 

умовах використання.  

Метою дослідження було вивчення особливостей товарознавчої експертизи полімерних 

плівок для захисту металевих виробів. 

Для полімерних плівок з модифікуючими компонентами, призначених для захисту 

металевих виробів, ідентифікація об’єктів дослідження є однією із складових, яка дозволяє 

визначити відповідність за окресленими ознаками приналежність до матеріалів із 

однотипними показниками. Для проведення ідентифікації використовують органолептичні та 

інструментальні методи, визначені відповідною нормативно-технічною документацією. 

Проблема при проведенні ідентифікації полімерних плівок з модифікуючими 

компонентами полягає у недостатності вітчизняних чинних нормативних документів, з 

вимогами яких слід порівнювати показники об’єктів дослідження. Необхідну інформацію 

щодо полімерних плівок з модифікуючими компонентами отримують передусім із 
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супровідних документів, маркування на виробах, а також додаткової інформації, яку надає 

виробник.  

Важливими органолептичними показниками полімерних плівок з модифікуючими 

компонентами є зовнішній вигляд, колір, товщина, гнучкість. Полімерні плівки з 

модифікуючими компонентами випускають різної товщини та розмірів з огляду продукції, 

яку передбачається упаковувати. Плівку випускають прозорою, синього, жовтого кольору, із 

сріблястими відблисками, оскільки виробники таким чином вказують на її можливе 

використання для захисту виробів із металів. Так, синій колір полімерної плівки VpCI®-126 

Blue Cortec® Corporation вказує на захист від корозії виробів з чорних і кольорових металів 

під час транспортування та зберігання та визначає, що матеріал не містить амінів, фосфатів і 

хроматів. Корпорація Cortec рада у 2022 р. оголосила про розробку своєї останньої технології 

плівок і пакетів VCI: CorShield VpCI-220E. Застосування нової композиції не тільки 

забезпечує покращений захист від корозії, але також включає 30 % переробленого вмісту [2].  

Для маркування полімерної плівки використовують додаткові буквенні позначення, які 

характеризують склад полімерних плівок з модифікуючими компонентами. За потреби 

отримання детальної інформації про склад полімерного матеріалу проводять комплекс 

фізичних та хімічних досліджень у спеціалізованих лабораторіях. 

Слід зазначити, що для полімерних плівок з модифікуючими компонентами, 

призначених для тимчасового захисту виробів із металу не розроблено класифікації, що 

потребує окремих досліджень.  

Полімерна плівка та пакети виготовляються із різних матеріалів: екструдованого 

поліетилену з інгібіторами корозії для захисту чорних і більшості кольорових металів, 

коекструдованої плівки, яка забезпечує міцність і характеристики розтягування, а також 

захист від корозії для багатьох металів, стрейч-плівки із захистом від корозії і 

антистатичними властивостями для захисту від електростатичного розряду, полімерної 

плівки з модифікуючими бульбашками ущільнення, щоб забезпечити захист від корозії та 

фізичного пошкодження чутливих або делікатних компонентів.  

Таким чином, для ефективного проведення товарознавчої експертизи модифікованих 

полімерних плівок для тимчасового захисту металевих виробів слід удосконалити механізм 

проведення ідентифікації об’єктів дослідження на відповідність встановленим вимогам. 

Подальші дослідження слід спрямувати на розроблення класифікації полімерних матеріалів з 

модифікуючими компонентами. 

Перелік використаних джерел: 
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СТРАЖДАННЯ ЛЮДИНИ ВІД ВТРАТИ ДОМАШНЬОГО УЛЮБЛЕНЦЯ 

ЯК ОКРЕМА КАТЕГОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

У СПРАВАХ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

За останній час зросла кількість звернень до НДУСЕ стосовно проведення експертиз у 

справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди, 

пов’язаної із втратою домашнього улюбленця. Особливо актуальним це питання є зараз, коли 

збройна агресія Російської Федерації проти України, призвела до багатьох випадків 

страждань від військових дій не лише людей, але і тварин. 

Намагання господарів під час війни в Україні зберегти життя домашніх улюбленців 

понад усе, засвідчує, що їх цінність є такою, яка може перевищувати значущість більшості 

особистих потреб. В умовах, коли необхідно залишати домівки на невизначений час зі 

страхом, що повернення може не статися, люди забирають із собою найцінніше, що можуть 

нести у руках. Світлини зі хронік війни засвідчують, що дуже часто цими найнеобхіднішими 

у житті людей стають не речі, а звичайні коти, собаки та інші тварини (див. мал...). Люди не 

лише відмовляються від багатьох речей, що могли б зробити їх життя комфортнішім у 

вигнанні, а й жертвують своїми ресурсами заради тварин – в найтяжкі хвилини господарі 

несуть своїх друзів на руках (див мал…).  

Втрачаючи домашніх улюбленців, люди зазвичай відчувають моральні страждання. У 

випадку неприродної смерті домашнього улюбленця, люди мають законне право звернутися 

до НДУСЕ для проведення експертизи моральних страждань і визначення суми їх 

компенсації.  

Експерти-психологи ОНДІСЕ мають багатий досвід проведення психологічних 

експертиз, які пов’язані з втратою господарями домашніх тварин. Практика проведених 

таких експертиз дозволяє констатувати, що власники тварин на емоційному рівні 

ототожнюють домашнього улюбленця з членом родини та зазвичай страждають від загибелі 

тварини не менш ніж від втрати близької людини.  

Наведемо приклад одного з таких досліджень. До ОНДІСЕ звернулася пані Марія для 

встановлення у неї страждань, у зв’язку з тим, що її сусід своїми неправомірними діями 

(відповідно до рішення суду), спричинив смерть її коту, який помилково потрапив до нього 

на подвір’я та не міг вибратись. Кривдник тварини тривалий час витратив на те, щоб 

спіймати кота і після досягнутої цілі, не вагаючись, жорстоко його вбив (спочатку власноруч 

душив, а потім, взявши кота за задні лапи, бив об залізобетонний стовп, що було зафіксовано 

камерою відеоспостереження). З психологічного аналізу відеозапису вбачалося, що вбивство 

тварини, було травмувальним для будь-якої середньостатистичної людини, яка переглядала 

цей відеозапис, а для особи, що була люблячим власником цієї тварини, такий перегляд був 

вкрай болісним та руйнуючим.  

Після проведеного психологічного дослідження пані Марії, на якому вона вказувала, що 

кіт сприймався нею як власна дитина, як повноцінний член її родини, експертом було 
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констатовано, що досліджувана ситуація призвела до значного погіршення психологічного 

стану та соціального функціонування пані Марії.  

Психолог А. В. Мантікова після проведених нею досліджень стосовно сприйняття 

людьми своїх домашній тварин зазначає: «Спілкування людини і тварини є особливим видом 

соціальної взаємодії. Домашня тварина сприймається людиною як елемент сімейної системи, 

тобто як член сім'ї. Існуючи у сімейній системі, тварина вносить свій внесок у створення 

психологічного клімату в родині (найчастіше з позитивною валентністю). Господарі 

«олюднюють» свого вихованця, наділяючи його характеристиками, типовими для людей. 

Сприйняття домашньої тварини аналогічно сприйняттю члена сім'ї: як особистості, що має 

свою історію, звички, схильності, манеру поведінки тощо» [1]. 

З аналізу інформації, яка висвітлює актуальну ситуацію життя тварин та їх власників в 

умовах війни в Україні, вбачається, що господарі, перебуваючи у ситуації, яка загрожує 

життю та здоров’ю, намагаються забезпечити життя своїм улюбленцям. У надважкі часи 

люди не залишають своїх тварин у скруті. 

     
Рис. 1 (фото: https://genevasolutions.news/)                Рис. 2 (фото: https://ldn.org.ua/) 

 

     
  Рис. 3 (фото: https://armyinform.com.ua/)            Рис. 4 (фото: https://suspilne.media/) 

 

Коли Російська Федерація знищує обстрілами місця України, українці беруть домашніх 

улюбленців у бомбосховища, разом евакуюються в більш безпечні місця, багато кілометрів 

несуть собак і котів у рюкзаках, на руках та на плечах.  

У сучасному людяному світі мірилом розвиненості, демократичності та гуманності 

суспільства є поширене в ньому ставлення до тварин. Закони, що захищають права тварин, 

діють у більшості європейських країн: у Великій Британії – з 1822-го, Німеччині – з 1840-го, 

Данії – з 1875-го. Німеччина стала першою країною, яка захистила права тварин на рівні 

Конституції, а Швейцарія 2002 року визнала тварин членами суспільства з особливими 

правами. У 2022 році Іспанія визнала домашніх тварин законними членами родини.  

https://suspilne.media/
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Європейська конвенція про захист домашніх тварин (далі – Конвенція), здебільшого, 

присвячена гарантіям добробуту не окремих категорій тварин, а «тварин-компаньйонів», 

тобто тих, які утримуються в домашніх умовах та які найчастіше зазнають людських 

знущань. У преамбулі Конвенції безпосередньо наголошується на цінності життя та 

благополуччя кожної тварини, а також на тому, що людина має моральне зобов’язання 

поважати всіх живих істот. Згідно з основним принципом Конвенції щодо утримання 

домашніх тварин, ніхто не має права завдавати тварині болю, страждання або шкоди, і ніхто 

не може кинути тварину [2]. 

Із 2006 року правовий акт, що регулює відносини в цій сфері регламентовано і в Україні 

– це Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Зазначений закон 

спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з 

ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства [3]. 

Зазначені вище нормативно-законодавчі акти свідчать, що на міжнародному рівні у 

суспільства існує гуманне та відповідальне ставлення до тварин, що змінює загальне 

сприйняття людьми домашніх улюбленців і підтверджує близькість останніх до своїх 

опікунів, підтверджує входження тварина до сімейного кола.  

Збройна агресія Російської Федерації проти України є лакмусовим аркушем людяності 

українського народу, у якого людяність не обмежується ставленням до людей, а включає 

взаємини з тими, хто супроводжує людство протягом багатьох століть – з домашніми 

улюбленцями.  

Вважаємо за необхідне продовжувати ретельне вивчення експертами-психологами 

стосунків людей з їх домашніми тваринами та виведення таких взаємин на рівень родинних 

під час проведення судових експертиз із встановлення моральних страждань, спричинених 

особі внаслідок загибелі таких «особливих» родичів. 
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ЩОДО ПОМИЛОК У ВИЗНАЧЕННІ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЗАПИТАНЬ 

СУДОВОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень, відповідь на запитання «Чи належить 

інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, до дитячої порнографії?» 

відноситься до компетенції експертів-мистецтвознавців [6]. Водночас, ретельний аналіз меж 

компетенції в цьому випадку дозволяє не погодитися з тим, що відповідь на зазначене 

запитання є прерогативою мистецтвознавчої експертизи. 

Світова практика засвідчує, що визначення порнографічного характеру творів у кожної 

державі здійснюється зовсім різними суб’єктами процесу розслідування, зокрема й 

експертами різних спеціальностей, якщо взагалі виникає необхідність у залученні такого 

експерта. Наприклад, у США нормативним є визначення належності твору до порнографії 

безпосередньо слідчим та судом (детально див. статтю авторів за посиланням [1]). 

На погляд авторів, правильність віднесення запитань щодо встановлення 

порнографічного характеру наданих матеріалів суто до компетенції експертів-

мистецтвознавців зараз набуло особливої актуальності через те, що в Експертній службі 

МВС була відокремлена нова експерта спеціальність 15.2 «Дослідження у сфері захисту 

суспільної моралі» [7; 8].  

Заразом, автори вважають, що науково-методичні рекомендації з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень [6] в частині визначення завдань 

мистецтвознавчої експертизи містять суттєву помилку встановлення компетенції. Так, серед 

завдань з атрибуції твору, визначення його художнього рівня, історичного значення, 

культурної цінності, стану, оціночної та страхової вартості, міститься таке завдання: 

«визначення відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі». 

Але які саме спеціальні знання використовує експерт-мистецтвознавець під час визначення 

відповідності продукції вимогам законодавства та чи може експерт-мистецтвознавець 

визначати відповідність будь-чого чинному законодавству? Тобто, відповідно до чинних 

науково-методичних рекомендацій, експертам-мистецтвознавцям фактично дозволено 

вирішувати правові питання.  

Водночас, п. 2.3. Інструкції з призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень містить пряму норму, яка забороняє експертам вирішувати питання, 

які виходять за межі їх спеціальних знань, та забороняє з’ясування питань права й надання 

оцінки законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами. 

Автори вважають, що мистецтвознавча експертиза має важливе значення під час 

вирішення того, чи є твір порнографією, коли це стосується автентичного мистецтва. 

Наприклад, твори, які мають художню чи літературну цінність, не відносяться до 

порнографії [5, с. 12-13]. 

Заразом вбачається, що визначення відповідності продукції вимогам законодавства про 

захист суспільної моралі все ж таки є правовим питанням, тому може вирішуватися слідчим 

без залучення експерта. Водночас, експертна практика дозволяє дійти висновку, що в Україні 

існує тенденція залучення експерта «про всяк випадок» – нібито, щоб посилити позицію 

звинувачення в суді. Можливо констатувати, що правова система України дійсно схильна до 

формалізму, і висновок експерта часто стає вагомим виключно через відповідну назву, а не 

через його змістовність. 
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Щодо належності інформації до дитячої порнографії компетентність експерта-

мистецтвознавця постає ще більш сумнівною. 

У реєстрі методик проведення судових експертиз присутня «Методика судово-

експертного мистецтвознавчого дослідження продукції порнографічного характеру» 

(реєстраційний код 15.1.12) [5]. Зміст цієї методики дуже віддалено нагадує щось про 

мистецтво. Наприклад, вказана методика містить словник термінів від «алголагнії» до 

«цинізму» [5, с. 28-37]. Питання того, як це стосується мистецтва, залишається відкритим. 

Але припустимо, що вказана методика дійсно містить «мистецтвознавчій» алгоритм 

вирішення питання, чи відноситься твір до порнографії. Тоді стає незрозумілим, як саме 

вирішує експерт-мистецтвознавець питання про належність інформації саме до дитячої 

порнографії.  

Вбачаючи суттєву прогалину в цьому питанні, науковцями ОНДІСЕ розробляється 

комплексна психолого-мистецтвознавча експертиза дитячої порнографії (детально вона 

розглядається у публікаціях: [1; 2; 3]).  

В сучасній експертній практиці не рідкими є випадки, коли слідчий орган, який 

призначає експертизу, разом із постановою про її призначення надає документи, які 

посвідчують те, що на наданих на дослідження матеріалах зображені неповнолітні особи 

(свідоцтво про народження тощо).  

Водночас, виникає питання, чи є в цьому випадку необхідними спеціальні знання 

мистецтвознавця, якщо у слідчого є відповідь експерта про наявність на відеозапису 

інформації порнографічного характеру та документи, що підтверджують неповноліття особи, 

задіяної у відеозйомці.  

На думку авторів, такі обставини, як наявність у слідства свідоцтва про народження 

дитини, зафіксованої у порнографічному відео, а також відверто сексуальний характер 

зображених дій, вчинених із неповнолітньою особою, обумовлює відсутність необхідності 

проведення експертизи, а експерт-мистецтвознавець, що відповідає на запитання «Чи 

належить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях, до дитячої 

порнографії?» знов-таки виходить за межі спеціальних знань. Натомість, залучення 

спеціальних знань є необхідним лише у суперечливих випадках (наприклад, сексуалізація 

дітей у рекламі, коли відсутні відверті порнографічні ознаки [3], або коли документи про вік 

зображеної особи у слідства відсутні). 

Згідно із законом «Про захист суспільної моралі», дитяча порнографія – це зображення у 

будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, у реальному чи змодельованому 

відверто сексуальному образі та/або задіяної у реальній чи змодельованій відверто 

сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях 

[4]. 

Автори впевнені, що встановлення віку особи, що виглядає як дитина не є компетенцією 

експертів-мистецтвознавців, а може вирішуватися експертами-медиками або експертами-

психологами (більш детально див. статтю авторів [1]).  

Тобто автори наполягають на тому, що вирішення питання «Чи належить інформація до 

дитячої порнографії?» не може відноситься до мистецтвознавчої експертизи, а потребує 

вирішення у процесі використання комплексу спеціальних знань. Автори вважають за 

необхідне виключити вказане питання з методичних рекомендацій як компетенцію 

експертів-мистецтвознавців та віднести вирішення цього питання до завдань комплексної 

експертизи, до якої можуть бути залучені фахівці з різних галузей знань (мистецтвознавства, 

медицини, психології) в залежності від особливостей та складності завдання.  
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РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ  

ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВО-БІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Судово-біологічна експертиза – вид судової експертизи, предметом дослідження якої є 

об’єкти рослинного і тваринного походження, що потрапили до сфери розслідування різних 

категорій кримінальних та цивільних справ.  

Біологічна експертиза має два напрями експертних дослідження: 

– дослідження об’єктів рослинного походження; 

– дослідження об’єктів тваринного походження; 

Поняття об’єктів рослинного світу міститься в ЗУ «Про рослинний світ» від 9 квітня 

1999 року № 591-XIV [1]. Так, відповідно до пп. 6 п. 1 ст. 3 цього Закону об’єктами 

рослинного світу є дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні 

рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та 

утворені ними природні угруповання. 

Поняття тваринного світу законодавчо визначені у Модельному законі про тваринний 

світ, який був прийнятий на дев’ятому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї 

держав-учасниць СНД [2]. Так, відповідно до ст. 1 цього Закону об’єкти тваринного світу – 

це організм тваринного походження (дика тварина) чи популяція організмів тваринного 

походження. 

Об’єкти тваринного світу визначені в ст. 3 ЗУ «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 

року № 2894-III [3]. Так, об’єктами тваринного світу відповідно до цього Закону є: 

– дикі тварини – хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби 

та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і 

популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які 

перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі; 

– частини диких тварин (роги, шкіра тощо); 

– продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо). 

Об’єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше 

житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи 

тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та 

шляхами міграції, підлягають охороні. 

Об’єкти судово-біологічної експертизи специфічні, їм притаманні відносна сталість, 

виключне розмаїття елементів зовнішньої та внутрішньої будови, серед яких є комплекс 

ознак, що постійні, стабільні, характерні для певних таксономічних градацій і можуть бути 

виявлені на частинках дуже малих розмірів. Крім того, цим об’єктам характерна 

відтворюваність ознак, здатність зберігати свою будову й після відділення від цілого 

організму. Зазначені особливості дозволяють вирішувати класифікаційні завдання. 

Біологічні об’єкти здатні проявляти присутню їм мінливість залежно від умов життя, що 

були в процесі формування того, чи іншого організму, його життєдіяльності. Біологічні 

об’єкти можуть реагувати на вплив різних чинників, у тому числі пов’язаних з подією. Усе 

це дає можливість одержання інформації для вирішення ідентифікаційних, діагностичних і 

ситуаційних (ситуативних) завдань. 

Об’єктами судово-ботанічної експертизи виступають частки деревних, чагарникових і 

трав’янистих рослин (корені, кореневища, листя, стебла, квітки, насіння, плоди, кора, 

деревина, волокна), водорості, тирса, стружка, частки дерев’яних предметів, сіно, солома, 

мох, тютюн і тютюнові вироби, рослини, що містять наркотичні речовини, та інші об’єкти 

рослинного походження. 
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Об’єктами судово-зоологічної експертизи виступають фрагменти органів, тканин 

ссавців, птахів, риб, продукти їх життєдіяльності, а також комахи. Об’єкти тваринного 

походження – похідні епідермісу шкіри тварин (волосся), птахів (пір’я і пух), риб (луска); 

тканини тварини, птахів і риб (шкіра, кістки, хрящі тощо); комахи та їх фрагменти; продукти 

життєдіяльності тварин, птахів і риб – часто є елементами речової обстановки події злочину, 

виявляються в комплексі з іншими матеріальними слідами правопорушень. Волосся тварин, 

наприклад, при розслідуванні злочинів проти особи зустрічаються разом із текстильними 

волокнами одягу; при дорожньо-транспортній пригоді поряд із волоссям виявляються частки 

лакофарбових покрить, скла, сліди пально-мастильних матеріалів тощо. 

Основними завданнями біологічної експертизи є: 

– установлення належності об'єктів тваринного та рослинного походження (далі – 

біологічне походження) до конкретного біологічного таксона (родини, роду, виду тощо), а 

також виявлення мікрооб'єктів зазначеного походження в будь-якій масі або на предметах 

обстановки місця події (предметах-носіях); 

– установлення спільної родової (групової) належності декількох порівнюваних об'єктів; 

– установлення належності об'єктів біологічного походження до одного цілого; 

– визначення біологічних характеристик стану об'єкта, у тому числі зернових та 

зернобобових культур (стадії розвитку організму, причин та часу змін його стану, механізму 

пошкодження тощо); 

– установлення належності об'єктів рослинного походження до наркотичних засобів. 

Перелік питань судово-ботанічної експертизи:  

– Яка природа даного об’єкта? Якщо він біологічного походження, то яка його 

таксономічна належність? 

– Чи є на предметі-носії (зазначається, якому саме) мікрооб’єкти (частки) біологічного 

походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність? 

– Чи мають дана маса (наприклад, зерно в мішку, вилучене в особи) та зразки, вилучені в 

конкретному місці (наприклад, зразки зерна з певного сховища), спільну родову (групову) 

належність? 

– Чи відповідають зразки зернових (зернобобових) культур, що надані на дослідження, 

вимогам ДСТУ за показниками: масова частка білка; масова частка сирої клейковини; якість 

клейковини; число падіння; вологість; сміттєва та зернова домішки; сажкове зерно; маса 

1000 насінин (зерен) (натура)? 

– Чи відповідають зразки зернових (зернобобових) культур, що надані на дослідження, за 

їх характеристиками умовам контракту на постачання? 

– Чи є дані об’єкти частинами одного цілого (наприклад, гілля та стовбур, дві частини 

листка рослини тощо)? 

– Чи могли за певний строк статися ті або інші зміни в розвитку рослинного об’єкта (чи 

могла рослина за певний час вирости до наявних розмірів тощо)? 

– Який вік рослини, її частин? 

– Чи належить дана рослина (подрібнені частки рослини) до таких, що містять 

наркотичні речовини? Якщо так, яка її таксономічна належність? 

– Чи складали раніше дані зразки наркотичних засобів одну масу? 

– Чи мають дані зразки наркотичних засобів спільну родову (групову) належність (за 

способом виготовлення, місцем вирощування тощо)? 

– До якого сорту (гібриду) належить надане на дослідження насіння? 

Перелік питань судово-зоологічної експертизи: 



61 

– Чи є виявлені та вилучені об’єкти волоссям тварин? 

– Чи є на передбачуваних предметах-носіях волосся тварин; – яка родова приналежність 

волосся? 

– Який спосіб (механізм) відділення волосся, що перевіряється, від носія – їх джерела? 

– Чи немає на волоссі деструктивних змін? 

– Якщо вони є, то в результаті яких дій утворилися, яке джерело походження цього 

волосся? 

– Чи не мають волосся, що ідентифікується, загальну родову приналежність? 

– Чи не знаходилися предмети-носії, на поверхні яких виявлене волосся, що має загальну 

родову і групову приналежність, в контактній взаємодії між собою або з конкретним 

виробом з хутра, або з волосяним покривом певної тварини? 

Біологічні об’єкти, що несуть інформацію про подію, можуть перебувати в 

життєдіяльному стані та підкорятись певним біологічним закономірностям (циклам 

розвитку, ритмам тощо), які викликають у них незворотні зміни. В результаті відбувається 

повне зникнення інформації (зміна ознак) чи знищення самих об’єктів (при гнитті, бродінні, 

ураженні цвіллю чи бактеріями). Тому необхідно доставляти біологічні об’єкти в експертну 

установу в найкоротший термін. 

Перелік використаних джерел: 
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оновлення: 17.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14#Text. (дата звернення: 

03.09.2022). 

2. Модельний закон СНД про тваринний світ від 08 червня 1997 року URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_a35. (дата звернення: 03.09.2022). 

3. Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 року № 2894-III. Дата 

оновлення: 08.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#Text. (дата 

звернення: 03.09.2022). 
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Узагальнений термін «індивідуальний бронезахист» охоплює цілкий спектр 

різноманітних виробів військового та поліцейського призначення, серед яких помітне місце 
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займають різноманітні бронежилети й так звані «плитоноски» [див. 1]. Впродовж кількох 

останніх місяців війни численні варіації бронезахисту увійшли до числа найбільш 

розповсюджених зразків продукції національного виробництва, деякі з них нагадують 

продукцію “кустарного” кустарного виробництва, в той час як інші не поступаються якістю 

найкращим закордонним виробам, а їхні розробники (технологи, дизайнери) активно 

конкурують між собою, нерідко абсолютно незважаючи на права інтелектуальної власності. 

Все частіше, навіть попри загальну орієнтацію багатьох виробників на максимальну 

кооперацію зусиль заради спільної мети (за своєрідним негласним принципом «усі суперечки 

вирішимо після перемоги»), лунають голоси невдоволених підприємців, які дізнаються про 

факти незаконного використання їхніх авторських розробок. Втім, питання належного 

правового захисту таких творів, які не входять до числа виключень [див.2], залишається так 

би мовити «відкритим» — бракує належних науково-методичних засобів дослідження зразків 

дизайну індивідуального бронезахисту як об'єкта авторського права у межах проведення 

судових експертиз. 

Мета даної публікації — звернути увагу на деякі найпомітніші труднощі адекватної 

експертизи таких об'єктів авторського права (дизайнів) як зразки персонального 

бронезахисту та запропонувати можливі шляхи подолання цих проблемних моментів. 

Варто почати з того, що, як свідчить проведене опитування кількох відомих українських 

виробників (приватні компанії WIN TAC, DEFUA, «Тактик» та ін.), правовий захист дизайну 

персональної броні керівники та юридичні представники тлумачать майже виключно крізь 

патентне право, або певним чином спотворюють основні засади авторського права. Зрештою, 

не варто забувати, що твори дизайну, з одного боку, є об'єктами авторського права, а з 

іншого можуть охоронятися і як промисловий зразок [див. 3]. А втім, вельми 

розповсюдженими є тези про те, що індивідуальний бронезахист — це ніщо інше як одяг 

(хоча й тактичний), й так само як це відбувається із розробкою дизайнів одягу, на 

сьогоднішній день існує значна кількість різноманітних креслень та лекал для крою у 

відкритих джерелах, отже розібратися в цьому важко... Зрештою, якщо розглянути захист 

дизайну одягу з такої перспективи, можливо дійти висновку, що, на перший погляд, крій 

футболок як зразків дизайну одягу є однаковий і так само «важкий» для експертної оцінки. 

Для прикладу, як вважають технологи, один РПС схожий на інший, або ж один підсумок 

схожий на інший, або одна «плитоноска» схожа на іншу так само як штани схожі на штани, 

бо мають два відділення для ніг та два кармани, або як сказати, що одна кепка схожа на іншу, 

бо має застібку позаду та комірець попереду. Звісно, існує можливість використання 

нетипових матеріалів («піксель» або «мультикам», відмінні пластикові компоненти та ін.), 

одначе це лише складова частина дизайнерського рішення, яка не впливає на загальне 

враження. 

Якщо міркувати подібним чином, можемо дійти також ж хибного висновку, що захист 

авторських прав на літературні твори, або ж твори образотворчого мистецтва «тяжко-важко» 

здійснити із таких самих підстав, адже мистецтво існує впродовж століть — хіба можна 

написати або намалювати щось дійсно оригінальне, та й зрештою усі книги складаються зі 

слів, котрі неважко запозичити. 

Подібним чином, чимало виробників, після консультацій з юристами, переконані, що у 

випадку судової експертизи індивідуального бронезахисту у справах щодо порушення їхніх 

патентних прав, виявлені незначні відхилення розмірів виробу вже не робить його 

несанкціонованою копією, звісно, якщо на ньому немає логотипу вирбника, адже такі 

відмінності можна розглядати як індивідуальне рішення, а вироби цього ґатунку є досить 
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поширеними на ринку тактичного спорядження, й певні дизайнерські рішення 

застосовуються усіма виробниками — отже, патентне право начебто не дозволяє ефективно 

боротися із порушенням. Звісно, у даному випадку можна згадати про те, як досліджуються 

деякі зразки авторського права, зокрема літературні тексти, незначні перефразування (по суті 

перестановки складових компонентів) яких не призводять до появи нових, оригінальних 

творів, а несанкціоновані відтворення шляхом переробки таких творів так вважаються 

плагіатом. Зрештою, несанкціоноване використання самостійної частини твору в багатьох 

випадках кваліфікується як порушення. 

На думку виробників, врешті-решт, засвідчити порушення їхніх прав інтелектуальної 

власності може лише таке дивовижне явище як одночасний збіг технологій, дизайну та 

розмірів виробів один до одного в міліметрах, або ж застосування певних інноваційних (й 

обов'язково запатентованих) кріплень, як то пластикове швидкоскидання, право на 

виробництво якого отримує завод виробництва пластикових виробів відповідно до 

запатентованих креслень. 

Як бачимо, успішна експертиза персональної броні сприймається українськими 

виробниками як ледь не фантастичне явище, адже для виявлення ознак порушення, якщо не 

скористатися можливістю захисту через авторське право на твір дизайну, мають співпасти 

занадто багато зовнішніх ознак. Отже, варто звернути увага на те, як саме може бути 

проведена експертиза таких об'єктів авторського права як дизайн бронежилетів й 

«плитоносок». Зауважимо, що це лише попередній, доволі загальний алгоритм дій, який 

може бути змінено й доповнено з часом.  

У першу чергу слід акцентувати, що відмінність розміру досліджуваних виробів «у 

декілька міліметрів» аж ніяк не робить порівнювані дизайни відмінними, адже навіть 

професійний майстер, який готує крій, чи збирає готовий виріб може допускати незначні 

відділення. Зрештою, кожен кравець, на відміну від роботизованого пристрою, має власну, 

індивідуальну манеру виконання. Саме тому незначні відділення розмірів порівнюваних 

бронежилетів та «плитоносок» вважаємо несуттєвими. 

Окремої уваги потребує вибір об'єктів дослідження. Вважаємо за доцільне наголосити на 

тому, що аналітичному порівнянню підлягають не лише готові вироби, але й їхній крій, 

тобто лекала, адже саме форма, розмір й особливості поєднанні цих складових елементів 

й містять відповідь на те, чи відбулося безпосереднє копіювання або відтворення шляхом 

переробки. Основний результат інтелектуальної діяльності автора-розробника 

індивідуального бронезахисту реалізується не тільки у остаточному оформленні готового 

виробу, але, в першу чергу, в розробці попереднього дизайну, що складається із окремих 

компонентів — лекал, за допомогою яких кравець виготовляє окремі елементи готового 

вироби, який в подальшому збирають разом інші робітники. Розробки лекал є складною і 

трудомісткою інтелектуальною працею. Кожне лекало — від плечевих накладок до окремих 

кишень має форму й розмір, котрі відіграють важливу роль у загальній системі дизайну як 

самостійно, так й у поєднанні з іншими. Ця роль визначається не тільки естетичним, але й 

функціональним призначенням виробу. Незначні відділення розмірів лекал до уваги не 

беруться, в той час як помітні відмінності, якщо вони будуть виявлені, можуть свідчити про 

несхожість дизайну. Як наслідок, під час проведення дослідження експерту доцільно 

вимагати доступ до лекал виробів, котрі мають бути зіставлені для порівняння їхньої форми 

та розміру. В подальшому має бути здійснене додаткове порівняння специфіки поєднання 

лекал. 
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Особливо уважно експерту слід ставитися до порівняльного аналізу таких елементів 

дизайну персональної броні як оригінальні (авторські) елементи конструкції. Визначити їх 

допомагають відповіді на спеціальні діагностичні питання, а саме: тест на можливість 

окремого використання елементу і тест на можливість існування дизайну за відсутності 

авторського елементу.  

У першому випадку, отримавши пояснення автора дизайну й окресливши поле для 

подальшого оглядового вивчення й аналізу, експерт може провести аналітичне дослідження з 

метою визначення можливості самостійного використання цього елементу дизайну на інших 

однотипних виробах (для прикладу, це може бути інноваційна система кріплення-збросу). 

Якщо цей елемент дизайну має самостійне значення, він може вважатися оригінальним. 

У другому випадку аналізується конструкція броні в цілому, а досліджуваний елемент 

вважається відсутнім з метою визначення його важливості для системи елементів. Якщо в 

результаті дизайн не зазнає принципових змін, й може бути з легкістю замінений або 

доповнений чимось іншим, значення відсутнього елементу є мінімальним. В подальшому, на 

основі відповіді на друге діагностичне питання, експерт формулюється висновок щодо 

оригінальності елементу. 

Як бачимо, експертиза дизайну персонального бронезахитсу, попри окремі проблемні 

моменти, може бути проведена за умови наявності належного методичного забезпечення, яке 

дозволить уніфікувати способи порівняльного аналізу цієї категорії об'єктів авторського 

права. В подальшому варто зосередитися на розробці деталізованих науково-методичних 

рекомендацій для проведення експертизи дизайну персонального бронезахитсу. 
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Судово-товарознавчу експертизу (далі – СТЕ) слід розуміти як експертизу, в якій 

передбачається визначення тих чи інших параметрів товару, що характеризують його 

споживчу вартість – показників якості, наявності та причин виникнення дефектів та інших 
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товарів, визначення виду, сорту, марки, моделі виробу, його конкурентоспроможності, 

вартості, ступеня зношування та ін.  

СТЕ призначається у випадках, коли при розслідуванні та судовому розгляді справ 

(проваджень) виникає потреба в спеціальних знаннях у галузі товарознавства. Підстави 

призначення судово-товарознавчої експертизи у кримінальному проваджені виникають у 

випадках фальсифікації товару, контрабанди, хабарництва, розкрадання, крадіжки, 

корисливого вбивства та інших. Тому успіх розслідування та судового розгляду таких 

кримінальних проваджень багато в чому залежить від повноти використання можливостей 

СТЕ. Ефективність призначуваної експертизи обумовлена ступенем поінформованості суду 

та слідства про сучасні можливості відповідного виду експертизи, а також від правильного 

обрання напряму дослідження та його доцільності. 

Іншими словами, орган, який призначає експертизу, або особа, яка заявляє клопотання 

про її призначення, повинні чітко та ясно уявляти мету, яку вони переслідують, та засоби, 

зокрема й можливості експертизи на сучасному етапі розвитку. На жаль, досить часто при 

призначенні судово-товарознавчої експертизи перед експертом-товарознавцем ставляться 

питання, що виходять за межі його спеціальних знань (компетенції), а такі, що не мають 

значення для вирішення справи по суті, надаються об'єкти (зокрема документи) недостатні, 

інколи й  непридатні для дослідження. Все це сприяє затягуванню розслідування чи судового 

розгляду, а також появі необхідності проведення додаткових експертиз, що, у свою чергу, 

збільшує і без того чимале навантаження на судово-експертні установи. 

Так, у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом пошкодження металевого 

дверного блоку, експерт-товарознавець мав визначити вартість його до пошкодження та 

вартість відновлювального ремонту дверного блоку. Однак, слідчий не вказав дату, на яку 

експерту необхідно визначити вартість дверного блоку (словосполучення «до пошкодження» 

вкрай розмите і може тлумачитися по-різному, наприклад, на момент придбання, ця дата є 

датою «до пошкодження»). Крім того, для слідства вирішення цього питання не може бути 

метою, оскільки вартість дверного блоку не відображає завданих майну збитків. Визначення 

вартості відновлювального ремонту виходить за межі компетенції експерта-товарознавця. 

Тим часом для вирішення справи по суті, слідству необхідна відповідь лише на одне 

запитання, яке в межах компетенції експерта-товарознавця могло бути сформульовано 

наступним чином: «Яке зниження вартості «збитку» дверного блоку потерпілого від 

пошкодження у цінах, що діяли на момент учинення злочину?» 

Поряд із кримінальними провадженнями спостерігається стійке зростання товарознавчих 

досліджень у цивільних та господарських справах, значну частину яких складають позови по 

розподілу майна, відшкодуванню збитків при пошкодженні майна або псуванні (що сталося 

унаслідок пожежі, аварій систем водопостачання та ін.), реалізації неякісної продукції, а 

також внаслідок неналежного виконання договорів виготовлення, постачання, приймання, 

транспортування, зберігання та купівлі-продажу товарів, що належать до різних товарних 

груп. Перехід до ринкових відносин багато в чому змінив усталені в нашій країні поняття 

«якість» продукції та послуг. Агресивна реклама змушує вірити у чудову якість 

рекламованої продукції, рівень якої не завжди дається в кількісних параметрах. Однак, як 

показує практика, зміст та ілюстрації відеороликів, рекламних буклетів та журналів суттєво 

відрізняються від продукції, яка зрештою отримує споживач. Сформована практика продажу 

більшості товарів така, що при виборі покупець бачить лише зразок товару, який він хотів би 

придбати, а фактично його якість може оцінити лише після купівлі. Слід також враховувати 

дефекти, які можуть бути виявлені покупцем при зовнішньому огляді (візуально) до моменту 



66 

купівлі товару. Наприклад, приховані виробничі дефекти, що проявилися в процесі 

експлуатації. Внаслідок вищевикладеного, а також суттєвого зниження контролю якості з 

боку виробників на ринку з’являється багато низькоякісної продукції, що обумовлює 

зростання кількості товарознавчих експертиз, на вирішення яких ставляться питання 

відповідності (невідповідності) якості продукції вимогам нормативної документації, 

відповідності-невідповідності конкретного виробу вимогам, що висуваються та ін. 

Зниження якості виробів може обумовлюватися порушенням технологічного процесу, 

недотриманням правил безпеки виробів при їх упакуванні, транспортуванні, зберіганні, 

експлуатації, а також унаслідок пожеж, аварій систем водопостачання та інших позаштатних 

ситуацій. При виконанні експертизи у ході дослідження експерт-товарознавець нерідко 

встановлює нові обставини, що мають значення для справи. Наприклад, за позовом про 

захист прав споживача перед експертом було поставлено питання про відповідність 

(невідповідність) двох настінних шаф, що входять до гарнітуру кухонних меблів, вимогам 

нормативної документації, що регламентують якість кухонних меблів. Оглядом об'єкту 

дослідження експерт встановив, що не лише зазначені настінні шафи, а й інші шафи, що 

входять до складу зазначеного в ухвалі суду кухонного гарнітуру, мають дефекти 

виробничого характеру та не відповідають вимогам стандартів. Складаючи висновок у цій 

справі, у вступній частині, експерт зі своєї ініціативи поставив таке питання: «Чи відповідає 

представлений на дослідження кухонний гарнітур вимогам, які висуваються до якісної 

продукції?» 

Постановка та вирішення питань з експертної ініціативи експерт-товарознавець дозволяє 

значно розширити сферу застосування таких спеціальних знань, забезпечити повноту 

дослідження, а також реалізувати нові можливості судово-товарознавчої експертизи, 

інформація про які ще не встигла в повному обсязі дійти до замовника, який її призначив. 
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НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ  

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 

Нині складно уявити життя без автомобільного транспорту, адже автомобілі стали не 

лише предметом розкоші, вони перетворилися на об’єктивну необхідність. Про це яскраво 

свідчить статистика. Наприклад, порівняно з 2000-ми роками кількість машин на автошляхах 

України зросла майже в чотири рази. Сучасна автомобільна транспортна система України 

налічує понад 9,2 млн транспортних засобів, серед яких: 6,9 млн легкових автомобілів, 

близько 250 тис. автобусів, 1,3 млн вантажних автомобілів і понад 840 тис. одиниць 

мототранспорту. Крім того, ідеться про суттєве збільшення швидкості сучасного 
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автотранспорту й появу значної кількості недосвідчених водіїв. Усе вказане в сукупності 

призвело до істотного збільшення кількості ДТП в Україні, а отже, до зростання рівня 

смертності (особливо серед молоді віком від 20 до 35 років). Тому забезпечення безпеки на 

автотранспорті стало пріоритетом для держави. 

В умовах сьогодення, дорожньо-транспортна аварійність в нашій країні є однією з 

найгостріших соціально-економічних проблем та характеризується надзвичайно високим 

рівнем ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та тяжкістю їх наслідків. За 2014–

2021 роки в Україні зареєстровано близько 800 тис. ДТП, у яких загинуло 29,7 тис. та 

травмовано 240,4 тис. осіб. У 2019 році зафіксовано зростання кількості ДТП на 5,1 % та 

травмованих у них осіб на 6,4 % порівняно з 2018 роком. Особливо тривожним є те, що 

понад 42,6 % загиблих у ДТП у 2021 році – пішоходи та велосипедисти. Велике 

занепокоєння викликає те, що за останній період на дорогах України загинуло 1,5 тис. дітей 

віком до 18 років, а ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком 

від 15 до 24 років та другою за поширеністю причиною смерті дітей віком від 5 до 14 років 

[1]. 

Такі, масштабні наслідки ДТП, а також відсутність сталого прогресу в справі їх 

профілактики (спорадичні успіхи на цій ниві завше є нестабільними та швидкоплинними) 

зумовлюють постановку питання про побудову державної стратегії безпеки дорожнього 

руху, котра ґрунтуватиметься на засадах науковості, обґрунтованості, послідовності, 

безперервності, соціальної спрямованості, економічної доцільності. Ця задача передбачає 

розробку широкого спектру правових, організаційних, інформаційних та інших заходів, 

спрямованих на радикальне зменшення кількості ДТП й рівня дорожнього травматизму в 

довгостроковій перспективі. Але найпершим кроком до окресленої мети повинно стати 

забезпечення плідного наукового підґрунтя.  

У даному контексті роль науки тим вагоміша, що сфера БДР знаходиться на стику 

багатьох галузей і дисциплін. Нею охоплені економічні, правові, соціальні, управлінські, 

комунікативні, техніко-технологічні, фізіологічні, психологічні та інші аспекти людського 

існування. Вона пов’язана з вирішенням величезного масиву наукомістких проблем, які 

виникають у найрізноманітніших площинах сучасного життя. Така багатоплановість 

проблематики вимагає застосування обширного наукового інструментарію з різних областей 

знань: від класичної механіки до мак- росоціології, від містобудування до медицини [2]. 

Транспортна галузь не стала винятком: ключові процеси її функціонування (включно із 

забезпеченням безпеки) завжди протікають у канві, торованій правом, а відтак - значною 

мірою обумовлюються станом науково-правових досліджень. Останні сприяють 

вдосконаленню існуючого правового базису, визначають зміст галузевих концепцій, 

формують загальне уявлення про принципи, цілі, пріоритети, форми та методи втілення 

національної політики транспорту. 

Сьогодні, коли питання розробки стратегії БДР нарешті почало переходити в практичну 

площину, постає нагальна необхідність узагальнення та систематизації знань, накопичених у 

цій сфері вітчизняною правовою наукою. Причому, з огляду на прискорену динаміку 

еволюції дорожньо-транспортного комплексу (протягом останніх десятиліть об’єктивні 

умови його роботи зазнали неабияких змін), найбільший інтерес становлять дослідження 

нової доби - доби державної незалежності. 

До радянського періоду ми віднесемо такі монографічні праці, як: «Боротьба з дорожньо-

транспортними пригодами та правопорушеннями на транспортний засіб в СРСР» (м. Москва, 

1965 р.) автор дослідження І. Г. Маландин; «Кримінальна відповідальність за порушення 
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правил безпеки руху й експлуатації транспорту» (м. Тбілісі, 1973 р.) автор дослідження Г. В. 

Цуцкиридзе; «Правові та організаційні проблеми удосконалення загальнодержавної системи 

забезпечення безпеки дорожнього руху» (м. Москва, 1973 р.) автор дослідження В. В. 

Лук’янов; «Кримінально-правова боротьба зі злочинними порушеннями правил безпеки руху 

та експлуатації автомототранспорту або міського електротранспорту» (м. Москва, 1977 р.) 

автор дослідження Р. Г. Мацюя; «Причини, умови транспортний засобів злочинів та питання 

профілактики» (м. Ленінград, 1975 р.) автор дослідження Д. С. Ковальов; «Кримінальна 

відповідальність за порушення діючих на транспорті правил» (м. Москва, 1985 р.), автор 

дослідження І. В. Скирський; «Боротьба органів внутрішніх справ з дорожньо-

транспортними злочинами, пов’язаними із заподіянням шкоди пішоходам» (м. Київ, 1987 р.) 

автор дослідження В. А. Мисливий.  

Уперше найбільш ґрунтовне дослідження проблем запобігання таким кримінальним 

правопорушенням було проведене М. Т. Задояним «Кримінологічна характеристика й 

профілактика крадіжок і угонів автотранспортних засобів органами внутрішніх справ (за 

матеріалами Української Радянської Соціалістичної Республіки)», підготовленого 1991 р. на 

базі Академії МВС СРСР, серед проблем організації діяльності ОВС щодо запобігання таким 

злочинам виокремлено питання взаємодії підрозділів карного розшуку, слідства та інших 

служб [3]. 

Як показує бібліографічний аналіз, з початку 90-х рр. XX ст. і до наших днів основна 

увага правничого загалу (передовсім, учених, які переймаються питаннями дорожньої 

безпеки) прикута до проблем застосування державного примусу. З одного боку це 

пояснюється залишковим «відлунням» радянської правової доктрини, котра постулювала 

примус в якості першочергового інструмента впливу на волю та свідомість громадян. З 

іншого - обумовлюється надзвичайною гостротою проблематики БДР: катастрофічні 

масштаби дорожнього травматизму вимагають негайного поліпшення ситуації, а в умовах 

існуючої економічної нестабільності швидкий ефект здатні забезпечити тільки примусові 

заходи. Тож саме на їх розгляді роблять акцент більшість сучасних правників. 
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кандидат технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, торговельного 

підприємництва та експертизи товарів 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; 

голова, головний експерт Громадської організації 

«Науково-дослідний центр Незалежна експертиза» 

Браїлко Анна Сергіївна 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, торговельного 

підприємництва та експертизи товарів 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; 
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«Науково-дослідний центр Незалежна експертиза» 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Проведення фахової ідентифікації під час виконання товарознавчої експертизи є 

передумовою введення в обіг оригінальних, безпечних та придатних до використання за 

функціональним призначенням товарів. Можливість вирішення цього актуального питання 

може бути забезпечена розробленням відповідного методологічного підходу [1 – 8].  

Проблемам ідентифікації товарів свої роботи присвятили Артюх Т. М., Беднарчук М. С., 

Браїлко А. С., Вілкова С. А., Дзахмишева І. Ш., Ємченко І. В., Коломієць Т. М., Котюк І. І., 

Мітрічев В. С., Ніколаєва М. А., Омельченко Н. В., Пірковіч К. А., Поліщук Л. В., 

Притульська Н. В., Стойкова Т. В. та ін. Разом із цим, залишаються невирішеними питання 

щодо комплексного підходу до ідентифікації товарів. 

Проведення ідентифікації насамперед потребує фіксації стану об’єкта дослідження 

шляхом його опису та порівняння із маркованням, товаросупровідними документами та 

супроводжувальною інформацією виробника. За результатами проведеної ідентифікації 

може бути прийнято два рішення: об’єкт дослідження ідентифіковано (описовим способом), 

підтверджена відповідність маркованню, товаросупровідним документам та 

супроводжувальній інформації виробника, відсутні сумніви щодо його справжності; об’єкт 

дослідження потребує підтвердження справжності з метою встановлення його відповідності 

певному виробнику, підтвердження чи спростування факту фальсифікації або контрафакції 

[8]. 

У випадку наявності потреби підтвердження (установлення) справжності об’єктів 

експертизи, способу їх виробництва (промисловий чи саморобний), підприємства-виробника, 

країни-виробника доцільно забезпечити комплексний підхід до проведення визначального 

етапу товарознавчої експертизи – ідентифікації. До прикладу, із залученням експерта, 

атестованого за експертною спеціальністю 2.1 «Дослідження реквізитів документів», можна 

встановити: факти і способи унесення змін до товаросупровідних документів (підчистка, 

травлення, дописка, переклеювання знаків, літер тощо) та виявити їх первісний зміст; 

документ, виготовлений шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та 

комп’ютерної техніки; факти і способи унесення змін до графічної інформації, що 

наноситься у вигляді штрихового коду та на етикетці товару (підчистка, травлення, дописка 

тощо) й виявити їх первинний зміст; залиті, замазані, вицвілі та інші слабо видимі або 
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невидимі зображення на маркованні; відносну давність виконання штрихового коду або його 

фрагментів; спосіб виготовлення, друку та нанесення штрихового коду. 

Із залученням експертів, атестованих за експертними спеціальностями 2.2 «Дослідження 

матеріалів документів», 8.1 «Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить» і 8.2 

«Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них», можна встановити род, вид 

матеріалів (барвників, клейких речовин тощо), за допомогою яких нанесене маркування і 

наклеєні штрихові коди, та їх спільну (різну) родову (групову) належність. 

Експерти, атестовані за експертною спеціальністю 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, 

інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами», можуть провести 

дослідження щодо способів виготовлення шильд і відповідності слідів рельєфних знаків на 

сплаві металу шильд слідоутворювальним поверхням штампів, а за спеціальністю 13.6 

«Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними 

марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» – оригінальності 

торговельних марок, комерційних найменувань і промислових зразків [9; 10]. 

Етапи підтвердження (встановлення) справжності об’єктів дослідження (після 

проведення їх описової ідентифікації) доцільно проводити у наступній послідовності 

(наведено з урахуванням необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні): 

а) обрати критерії і показники споживних властивостей та методи їх дослідження, 

достатні для підтвердження чи спростування справжності; 

б) дослідити наявні та доступні засоби ідентифікації й простежуваності відповідним 

експертам у сфері їх компетентності; 

в) здійснити ретельну підготовку до проведення безпечних досліджень окремих об’єктів 

згідно розробленого методологічного забезпечення проведення їх ідентифікації та 

товарознавчої експертизи; 

г) обрати випробувальну лабораторію (яка акредитована Національним агентством з 

акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 

17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) у досліджуваній сфері); 

д) замовити проведення випробувань об’єктів, за обраною номенклатурою показників 

споживних властивостей, достатніх для встановлення справжності, у визначеній 

випробувальній лабораторії; 

е) направити відібраний об’єкт до обраної випробувальної лабораторії; 

ж) зробити фотографічну фіксацію засобів ідентифікації та простежуваності (за 

наявності на зовнішніх й внутрішніх поверхнях конструктивних елементів) об’єктів 

дослідження, описати їх та перевірити в межах сформульованого питання; 

з) провести подальші випробування за обраною номенклатурою показників споживних 

властивостей відповідно до методів, регламентованих для встановлення справжності об’єкта;  

и) отримати протокол випробувань та провести аналіз наданих випробувальною 

лабораторією результатів досліджень;   

к) перевірити та співставити отримані результати досліджень на відповідність 

відомостям, нанесеним на маркованні, наявних у супроводжувальній інформації виробника, 

товаросупровідних документах, офіційному сайті виробника, вимогам стандартів, технічних 

регламентів тощо; 

л) сформулювати відповідь(і) на питання стосовно справжності об’єкта дослідження із 

застосуванням описаного вище комплексного підходу; 

м) оформити експертний висновок. 
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За результатами проведеної ідентифікації та досліджень можливо віднести об’єкти 

дослідження до: оригінальної продукції; фальсифікованої чи контрафактної. 

Таким чином, комплексний підхід вирішує проблему недостатньо розробленого 

методологічного забезпечення ідентифікації об’єктів дослідження під час проведення 

товарознавчої експертизи і є дієвим інструментом недопущення до реалізації та введення в 

експлуатацію продукції невідповідної (сумнівної) якості, що може бути смертельно 

небезпечним для споживачів.  
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ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ  

ЯК МАРКЕР ОЦІННИХ СУДЖЕНЬ  

У СЕМАНТИКО-ТЕКСТУАЛЬНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ 

Дослідження оцінки як філософської  (М. Вебер, Г. фон Вригт, О. Івін, І. Кучураді, Дж. 

Мур, В. Сутужко, Г. Фреге, Р. Хартман, Р. Хеар  та ін.) та мовознавчої (Ю. Апресян, 

Н. Арутюнова, О. Бессонова, О. Вольф, С. Воркачов, Т. Космеда, Г. Приходько, О. Халіман 

та ін.) категорії має давні традиції в українській і зарубіжній науці. А. Загнітко подає таку 

дефініцію оцінки: «1) аспект семантики мовних висловів; відображення в мовних структурах 

особливостей членування мовцями об’єктивного світу за його ціннісними параметрами 

добро або зло, користь або шкода, позитивне чи негативне та ін.; 2) судження мовця, його 

відношення – схвалення або несхвалення, заохочення тощо – як складник стилістичної 

конотації» [2, Т. 2, с. 349]. 

Лінгвістична теорія зосереджена на вивченні оцінки як окремої категорії, що має 

вербальні засоби вираження в конкретному тексті. Н. Бігунова називає оцінку «складною 

багатоплановою і багатоаспектною прагматичною когнітивною функційно-семантичною 

категорією» [1, с. 50]. О. Халіман вважає, що оцінка є логіко-філософською, когнітивною, 

комунікативно-прагматичною, лінгвофілософською, універсальною категорією [6, с. 23]. 

Увиразнення категорійного статусу оцінки зумовило потребу у виявленні її специфіки: 

«Оцінка має категоріальний статус на різних рівнях мовної системи й у мовленні – 

фонологічному, морфологічному, лексичному, на рівні речення і тексту. Полістатусність 

даної категорії найбільш чітко виявляється в тексті, що інтегрує різні категоріальні прояви 

оцінки, тому при вивченні зазначеної категорії доцільно основний упор зробити на вивченні 

її репрезентації в тексті» [4, с. 130]. Зважаючи на це, в центрі уваги дослідників постають 

мовні засоби вираження категорії оцінки, зокрема лексичні. Ґрунтовно описано мовні засоби 

вираження категорії оцінки  в працях Т. Космеди [3]. 

На лексичному рівні засобами вираження категорії оцінки передусім є слова, семантика 

яких градуювана за шкалою «добре» – «погано». У лінгвістичній експертизі саме лексичний 

рівень тексту стає основним для кваліфікації оцінка та оцінних суджень. Наведемо приклад, 

у висловленні потрібно визначити наявність оцінних суджень: «Врегулювати дану проблему 

ми – сусіди намагалися мирними шляхами: ініціювали розмову з власниками квартири, яку 

було проігноровано: робили зауваження, на що у відповідь отримували необґрунтовану та 

нецензурну лексику…». Фіксуємо наявність ад’єктивів із семантикою градуювання і 

порівняння, тому звертаємося до тлумачного словника: Мирний. – 1. Який відбувається в 

обстановці миру, не порушується війною; //  Який діє або використовується в обстановці 

миру, служить справі миру. //  Пов'язаний з укладенням договору про мир. 2. Позбавлений 

ворожих намірів; який провадить політику миру. //  Який спирається на політику миру. // 

Який виключає насильство. //  Який не бере безпосередньої участі у воєнних діях; цивільний. 

//  Який належить цивільному населенню. 3. Схильний до злагоди, дружніх відносин; 

миролюбний, сумирний. //  Який виражає злагоду, дружні відносини, миролюбство. //  
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Оснований на згоді, дружньому ставленні; дружній. 4. Який нічим не порушується, не 

переривається; спокійний, тихий. //  Позбавлений тривоги, неприємних переживань  [5, Т. 4, 

с. 713]. У цьому випадку в семантиці лексеми наявна позитивна оцінка, що передається за 

допомогою таких лексем, як мир, миролюбство, дружба, злагода; миролюбний, дружній, 

спокійний, тихий. Позитивна семантика фіксується у протиставленні за оцінною шкалою, 

напр.: мир – війна, тихий – гучний тощо. Наступні ад’єктиви містять негативну оцінку: 

Необґрунтований. – Позбавлений достатньої кількості фактів, доказів [5, Т. 5, с. 344]; 

Нецензурний. – 1. Який не відповідав вимогам цензури, заборонений нею. 2. перен. 

Непристойний, грубий [5, Т. 5, с. 402]. На оцінний компонент семантики вказують семи 

відсутності (позбавлений, не відповідає), тобто через протиставлення лексем за шкалою 

оцінності позбавлений – наявний, дозволений – заборонений, пристойний – непристойний 

фіксуємо оцінний компонент семантики лексеми. Відповідно наявність лексем з позитивно 

або негативно оцінним забарвленням, що підтверджують словникові дефініції, дає підстави 

для кваліфікації висловлювання як оцінного судження. 

Отже, лексеми з оцінною семантикою – як позитивного, так і негативного забарвлення – 

слугують мовними маркерами оцінної семантики у висловлюванні. На підставі 

контекстуального аналізу та залучення словникових дефініцій під час проведення семантико-

текстуальної лінгвістичної експертизи експерт доходить кваліфікує висловлювання як оцінне 

судження. 

Перелік використаних джерел: 

1. Бігунова Н.О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного 

висловлювання. Одеса: КП ОМД, 2017. 580 с. 2. Занітко А. П. Словник сучасної лінгвістики: 

поняття і терміни. У 4-х томах. Донецьк: ДонНУ, 2012. Т. 2. 350 с. 3. Космеда Т. Аксіологічні 

аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки: монографія. Львів: ЛНУ 

ім. І. Франка, 2000. 349 с. 4. Приходько Г. І. Полістатусність категорії оцінки. Науковий 

журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський 

філологічний часопис». № 5, 2019. С. 128–133. 5. Словник української мови. В 11 томах. 
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Результат запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу та міжнародних 

стандартів на практиці відображаються у розроблених технічних специфікаціях оборонного 
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відомства й надалі спонукають випробувальні лабораторії України, зокрема випробувальну 

лабораторію Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 

розвивати матеріально-технічну базу для проведення випробувань за новими сучасними 

методиками та процедурами випробування. Результатом цього процесу, серед інших, є 

прийняття нових зразків військової форми одягу на забезпечення Збройних Сил України.  

Необхідно зазначити, що НАТО визнає Україну як потенційного кандидата на вступ та 

надає практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів Альянсу, 

досягнення яких є передумовою для набуття членства у цій організації колективної оборони. 

Тому саме стандартизація є ключовою процедурою у досягненні успішної взаємодії між 

союзниками й потенційними партнерами НАТО. 

Збройні Сили України до повномасштабного вторгнення московитів не ініціювали 

жодних змін у сфері текстильного виробництва, що виготовляє амуніцію, а задовольнялися 

одностроєм у камуфляжі «Дубок», який виготовляли з матеріалів, розроблених ще у 

совєтські часи.  

У той період основним матеріалом для виготовлення одностроїв була так звана 

«гелетейка» - тканина артикул 2701, волокнистий склад якої складав 57% бавовни та 43% 

поліестеру. Основними недоліками цього матеріалу є низька теплопровідність; висока 

здатність до займання, горіння і плавлення; значна товщина та висока збіжність (усадка).  

Для заміни цієї тканини у 2015 році в Україні були розроблені технічні умови, які діють 

досі і передбачають 5 типів тканин [1]: 

І тип – молескін (бавовняна тканина); 

ІІ тип – бавовняна тканина саржевого переплетення з оздобленням «афганка»; 

ІІІ тип – тканина змішана (65% бавовни та 35% поліестеру) саржевого переплетення; 

IV тип – ріпстоп підсилений; 

V тип – тканина змішана (50% бавовни та 50% нейлону). 

Аналіз ринку показує, що текстильні матеріали зі 100% вмістом натуральних волокон 

(бавовни, вовни, льону) в останні роки для військової амуніції застосовуються все менше. Це 

стосується і державних закупівель і закупівлі волонтерами. 

Сьогодні у каталозі військових стандартів Міністерства оборони України напрямок 

речового забезпечення посідає третє місце за загальною кількістю запроваджених стандартів 

НАТО, а загальна кількість військових стандартів за напрямком речового забезпечення 

становить 19 [2]. 

Основні сучасні загальні вимоги до камуфляжів стосуються здатності до маскування 

вдень і вночі, міцності й довговічності, забезпечення вентиляції підодягового простору і 

термоізоляції, захисту від вітру, вологи (у рідкому і пароподібному стані), вогню та хімічних 

матеріалів. Але зазначеним перелік вимог до текстильних матеріалів для потреб військовиків 

не обмежується і постійно зростає. 

Сьогодні для одягу для військовиків в Україні переважно виготовляють штучні, 

синтетичні та змішані текстильні матеріали, оскільки потрібний термін служби окремих 

елементів спорядження чисто натуральні матеріали не можуть забезпечити. Наайбільш 

популярних текстильними матеріалами для військового одягу є кордура, фліс та мембранні 

матеріали (гортекс, неошел, софтшел, шаркскін, хардшел) [3] (табл. 1). 
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Таблиця 1 - Загальна товарознавча характеристика основних сучасних матеріалів для 

речового забезпечення ЗСУ 

Назва 

матеріалу 

Загальна характеристика Призначення / вироби 

1. Кордура Поліамідний матеріал, нейлон 6,6: щільність - 

100 den, посилена водостійкість, температура 

плавлення 210-245 С
0
, висока гігроскопічність і 

стійкість до зношування (7600 обертів),  

поверхнева густина – 500 г/м
2 

Тканини для 

військового одягу, 

наколінники, 

налокітники,бронежилет

и, розвантажувальні 

жилети, чохли, рюкзаки, 

вироби спеціального 

призначення  

2. Фліс [4]: 

мікрофліс, 

низько-

щільний 

поларфліс, 

середньо-

щільний 

фліс, 

щільний 

фліс, 

біполар-фліс 

Нетканий матеріал: волокнистий склад – 

поліестер, поліетилентерефталат, лайкра; 

щільність 100-600 гр/м
2
, спеціальні обробки: 

проти пілінгу і горіння, водовідштовхувальна, 

антибактеріальна, анти-статична); м'який, 

еластичний, гігроскопічний, з  високою 

терморегуляцією та формостійкістю, високою 

пружною деформацією, зігріває у мокрому 

стані, швидко висихає 

Термобілизна, головні 

убори, рукавиці, светри, 

покривала, ковдри, 

утеплювач 

3. Мемб-

ранні мате-

ріали: 

гортекс,  

неошел, 

софтшел, 

шаркскін, 

хардшел 

 

Матеріали, на внутрішню поверхню яких 

(міцний, текстурний і матовий нейлон) 

нанесено шар мікропористого поліуретану, а на 

внутрішній шар – водонепроникне покриття. 

Домішки кераміки у поліуретані додатково 

надають міцність і мікропористість.Основні 

переваги: водоопірність – 11900 мм вод. 

стовпа; паропроникність – 8400 г/(м
2
×24 год.); 

підвищений рівень комфорту та високий рівень 

властивостей гігієнічності; вітронепроникність 

(вітростійкість), антибактеріальна обробка 

Зимові костюми, 

дощовики, куртки та 

штани, які стійкі до 

вологи, снігу, вітру та 

холоду в умовах різних 

температур у гірській 

місцевості, де 

температура впродовж 

доби може значно 

змінюватись 

 

 

Аналіз переваг окремих матеріалів для військової форми та спорядження дозволяє 

зробити такі висновки: 

- сучасна текстильна промисловість розвивається відповідно до вимог ринку та 

спроможна гарантувати високу якість відповідних матеріалів; 

- національні виробники прагнуть досягти якісного рівня світових трендів та 

закуповують сучасні матеріали закордонного виробництва з метою забезпечення ЗСУ 

амуніцією високої якості, оскільки від якості речового забезпечення військовиків залежить їх 

здатність захищати нашу державу; 

- у повоєнний час вітчизняні виробники зможуть розробляти матеріали, відповідні 

потребам високоякісного речового забезпечення Збройних сил. 
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ПОНЯТТЯ ОБРАЗИ ТА ЇЇ ОЗНАКИ  

У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТЕКСТІВ 

Сучасні теорія і методологія лінгвістичної експертизи, з одного боку, пов’язані з 

загальною теорією юридичної експертизи, а з іншого – з юрислінгвістикою як однією з 

прикладних наук, що сьогодні швидко розвивається, а окремі її аспекти викликають дискусії 

в середовищі фахівців та експертів-філологів. Л. В. Ажнюк наголошує: «Одним із головних 

теоретичних завдань юрислінгвістики є виявлення системи кореляцій між лінгвістичним 

дискурсом і дискурсом права, яка б дозволила створити надійне підґрунтя для лінгвістичного 

аналізу, прогнозування й розв’язання мовно-правових конфліктів, що виникають на перетині 

мовних і правових відносин у суспільстві» [1: 47–48].  

Серед актуальних проблем сучасної лінгвоекспертології постає питання визначення 

мовних ознак образи як особливого мовленнєвого акту. До мовних критеріїв визначення 

образи уналежнюємо графіко-фонетичний (це послідовність знаків, що становлять звукову 

відособлену єдність), структурно-граматичний (це звукова цільнооформлена єдність), 

синтаксичний (це мінімальна синтаксична єдність) та семантичний (це поняття має значення, 

що містить різні конотативні відтінки). Проте ці критерії потребують ґрунтовного аналізу і 

розроблення механізму їхньої ідентифікації під час проведення семантико-текстуальної 

лінгвістичної експертизи. 

Юридична енциклопедія дає таке визначення поняттю «образа»: «приниження честі и 

гідності особи, виражене в непристойній формі. Це – вживання інвективної (різкої, лайливої) 

лексики, застосування непристойних жестів, міміки тощо. Образа може відповідати або не 

відповідати дійсності та є кваліфікаційною ознакою ряду злочинів: за КК України – 

умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116), умисного 

тяжкого тілесного ушкодження, заподіяного у стані сильного душевного хвилювання (ст. 

123); за КпАП України – дрібного хуліганства (ст. 173) та ін. Цивільно-правова 

відповідальність за образу здійснюється у межах захисту честі, гідності та ділової репутації 

особи» [https://leksika.com.ua/19310710/legal/obraza]. Зважаючи на це, потрібно визначити 

лінгвальні параметри образи для проведення експертних лінгвістичних досліджень. 

https://armyinform.com.ua/2021/06/04/molekulyarka-membrany-gorteks1/
https://prom.ua/%20ua/Tkan-piksel-zsu;wholesale.html
https://prom.ua/%20ua/Tkan-piksel-zsu;wholesale.html


77 

Ступінь вивчення проблеми в лінгвістиці. Проблемі лінгвістичних експертиз присвячено 

праці Л. В. Ажнюк, Т. В. Будко, Х. М. Гайдис, Н. Я. Дідушок, Ю. О. Заїки, Н. В. 

Кондратенко, Ю. Ф. Прадіда, Д. Ю. Сизонова, Л. В. Свиридової, Л. В. Фраймович, Л. І. 

Шевченко, Г. С. Яроцької та ін. У спеціальній літературі лінгвістичну експертизу іноді 

ототожнюють з авторознавчою (О. В. Зайцев, Л. В. Свиридова), вважають окремим 

дослідженням (С. М. Вул, Л. В. Кузниченко, О. В. Довженко, Т. В. Литвин) або зараховують 

до неї авторознавчу експертизу [2: 67]. У сучасному світі письмові тексти стають доказами 

певної інформації: «Зростає кількість звернень до суду з приводу висловлених образ, зневаги 

до інших осіб і для того, щоб розв’язати суперечки в інтерпретації текстів, фраз, 

висловлювань, сторони конфлікту все частіше звертаються до лінгвістів» [8: 67].  

Метою статті є встановлення мовної специфіки поняття «образи», виявлення основних 

ознак образливих лінгвістичних одиниць під час проведення лінгвістичної експертизи 

текстів. 

Лінгвістична експертиза становить окреме «спеціалізоване мовознавче дослідження 

текстових матеріалів, інших мовних об’єктів, а також невербальних засобів комунікації, які в 

поєднанні з вербальними генерують смисли у повідомленні» [1: 3]. Експерти займаються 

складними дослідженнями текстів різного характеру для того, щоб встановити, чи наявні в 

них слова або висловлювання, що принижують честь і гідність, ділову репутацію та мають 

ознаки образи, наклепу, погрози тощо. Писемне мовлення трактують як об’єкт 

авторознавчого дослідження з  принциповою можливістю використання комплексу 

статистичних параметрів тексту як одного з методів, за допомогою якого можливим стає 

встановлення авторства. Незважаючи на спроби застосування різних лінгвістичних методик 

під час здійснення експертизи текстів, що містять мовленнєві акти образи, та з огляду на 

відсутність надійної розробленої теорії, методології й методики дослідження може й не дати 

бажаного результату.  

За чинним законодавством, лінгвістичну експертизу «призначають за умови спірних, 

суперечливих текстів, зміст яких насамперед містить елементи брехні, звинувачень, 

наклепів, що можуть бути кваліфіковані як приниження честі й гідності людини» [7: 54]. 

Метою лінгвістичної експертизи текстів в справах про образу, захист честі, гідності й ділової 

репутації є встановлення обставин, які необхідно довести на основі філологічних знань, 

зокрема чи містить представлений до розгляду текст негативну інформацію про ту або іншу 

особу, якою є форма подання (твердження, чи оцінне судження), чи є підстави вважати, що у 

тексті наявні образливі висловлювання. 

Звернемося до тлумачення поняття «образа». В академічному словнику української мови 

наявне наступне тлумачення слова образа: «1. Зневажливе висловлювання, негарний вчинок і 

т. ін., що спрямовані проти кого-небудь і викликають у нього почуття гіркоти, душевного 

болю. 2. Почуття гіркоти, досади, викликане в кого-небудь чиїмсь зневажливим словом, 

негарним вчинком і т. ін.»  [СУМ-11, т. 5: 561].  

Конституція України визначає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3), та 

встановлює обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68). Кожен має 

право на повагу до його гідності та честі (ст. 297 ЦК України), а також право на 

недоторканість своєї ділової репутації (ст. 299 ЦК України). Порушення цих прав є 

підставою для настання відповідальності, передбаченої законодавством, тобто «Образа – це 

зневажливе висловлювання чи вчинок, які  спрямовані проти кого-небудь і викликають у 
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нього почуття душевного болю. Образа може бути завдана як публічно, так і у відсутність 

людини, на яку вона спрямована. Згідно статей 3,28 Конституції України йдеться мова про 

те, що честь і гідність людини найвищою соціальною цінністю, а також проголошується 

право кожного на повагу до його гідності» [Судова влада України: 

https://court.gov.ua/archive/806134/]. 

Говорячи про розгляд явища образи в психологічній літературі, варто відзначити, що він 

подається як в зарубіжній, так і в вітчизняній психології, як правило, фрагментарно та в руслі 

інших психологічних проблем. Зокрема, проблема образи певною мірою розглядається у 

різних психологічних школах і течіях. Зокрема, в психоаналітичній школі, в роботі К. Хорні, 

образа визначається як вияв базальної тривожності (відчуття самотності й безпорадності 

перед обличчям потенційно небезпечного світу), що виникає внаслідок витіснення базальної 

ворожості. В біхевіоризмі – як агресивна реакція (А. Бас). У гештальттерапії Ф. Перлза 

образа сприймається як симптом порушеного патологічного злиття. З позицій трансактного 

аналізу – це адаптивне почуття, дитяча модель реагування (Е. Берн). У вітчизняній 

психології образа розглядається як психічний стан вияву розчарування, фізичного чи 

душевного болю людини, яку скривдили словом або вчинком (В. К. Демиденко), як причина 

міжособистісного конфлікту (М. В. Савчин) [3].  

Образу висловлюють у образливих висловах (оціночних судженнях) – це «непристойні, 

лайливі слова і фразеологізми, які і принижують честь та гідність особи, або в яких надається 

непристойна оцінка особистим якостям чи поведінці в формі, яка різко суперечить правилам 

поведінки, прийнятим у суспільстві» [4: 100–101]. Наголосимо, що визначення поняття 

«оціночні судження» міститься у статті 30 Закону України «Про інформацію», а тлумачення 

цього поняття є питанням права, суд повинен його вирішувати самостійно, що підтверджено 

Європейським судом з прав людини.  

Згідно з вищезазначеним можна припустити, що міра образливих висловів або негарного 

вчинку визначається у зіставленні з певним загальноприйнятим рівнем висловлювань або 

вчинків, яке призводить до появи думки про несправедливість, що, як вважає А. А. Залізняк, 

власне й породжує образу [5].  

Для проведення експертизи з метою встановлення образливих лінгвістичних одиниць, 

необхідно враховувати наступне: 1) чи ці мовні одиниці  є образливими висловлюваннями 

(принизливі, брутальні, непристойні, вульгарні) за змістом на адресу певної особи (або 

певного колективу); 2) чи ці образливі висловлювання надають узагальнену принизливу 

характеристику певній особі або особам; 3) у формі ці образливі висловлювання зафіксовані 

публічно – в офіційних документах, в інтернет-текстах, доступних для широкого загалу, в 

писемному зверненні тощо. 

У процесі аналізу мовної діяльності у представлених текстах з часописів, офіційних і 

особистих листів, висловлюваннях з блогів і дописів в Інтернеті експерти-лінгвісти 

стикаються з комплексом проблем при встановленні у лексико-семантичних одиницях 

образливого компонента. Практично в кожній мові існують аналоги слів, які можуть 

вважатися обсценними, при цьому майже всі слова мають своє лексичне значення, а 

нецензурного відтінку вони можуть набувати лише у певних обставинах. Аналізуючи 

мовленнєвий акт образи, С. В. Форманова доходить висновку, що образу і інвективу 

(«гострий викривальний виступ проти кого-, чого-небудь; гостре обвинувачення» [СУМ-11, 

т. 4: 24]) слід визначати як  синоніми. На думку дослідниці,  акт образи «однією людиною 

іншої виконує складну комунікативну функцію. Як один з основних механізмів людського 

спілкування він частково є залишком захисної реакції та погрози у тваринному світі. Через в 
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одних випадках виражається гнів, роздратування, а в інших – це просто бажання поставити 

адресата в незручне становище, спонукати когось до дії або ж припинити ці дії, покласти 

край чиїйсь поведінці; під образою розуміємо мовленнєвий акт, в основі якого лежить 

мовленнєва агресія і який має на меті здійснити приниження соціального статусу адресата 

шляхом використання прийомів комунікативного тиску (суперечка, загроза, шантаж, 

хамство, зневага, недовіра тощо). Образа – це приниження честі і гідності адресата, 

висловлене у формі інвективи» [8: 100–101]. 

Ми розглядаємо образу як емоційний стан, що переживається як несправедливість у 

ситуаціях об’єктивного порушення загальноприйнятих правових, моральних норм у 

суспільстві і суб’єктивної оцінки поведінки іншої людини та не відповідає очікуванням 

певної особи й виражається в інвективі – лайливому, гострому виступі, гнівному 

звинуваченні у формі образливих висловлювань. 

Затвердження переліку нецензурних слів скоріш за все «не вирішить проблему, 

пов’язану з їх вживанням, оскільки доволі складно охопити всі можливі вирази в прямому та 

переносному значенні. Крім того, нині українська мова містить, крім власне української, 

також запозичену «обсценну» лексику з російської, польської, англійської та інших мов» [6]. 

На практиці виділяють наступні категорії образливих слів і виразів, адресованих 

конкретній особі чи особам:  

1) нецензурні слова і вирази, що надають негативну характеристику особі / особам 

(лайки, що стосуються задоволення природних функцій організму та продуктів дефекації, 

прокльони, наприклад:  Ах ти свиняче рило! Бодай тобі повилазило. Хай вам грець!);  

2) слова і вирази, що позначають протиправну соціальну діяльність (колабораціоніст 

«зрадник своєї батьківщини, що співпрацював з фашистськими загарбниками в окупованих 

ними країнах під час другої світової війни» [СУМ-11, т. 4: 216], сепаратист / сєпар 

«прихильник сепаратизму» [СУМ-11, т. 9: 126]);  

3) слова із загально негативною оцінною семантикою (паскудник, мерзота,  поганець, 

плюгавець, лайдак, повія, шльондра, негідник, негідниця);  

4) зоометафори з назвами тварин, птахів, риб, плазунів або комах (свиня, корова, ропуха, 

пацюк, дятел, гадюка, тюлька, трутень, саранча);  

5) неологізми (кнопкодав, ватники, відморозки);  

6) слова, з додатковою  образливою семантикою (півень жарг. «пасивний 

гомосексуаліст», квартальська дівчинка евфем. «повія»; голубий жарг. «гомосексуаліст» 

[Cтавицька: 290, 151,138 ]);  

7) натяки на нетрадиційну орієнтацію, висловлені в грубій непристойній формі;  

8) порівняння з особами, що викликають негативні емоції та асоціації (Іуда, фашисти);  

9) назви деяких професій, вжиті в переносному значенні (різник, м’ясник); 

10) дієслова з осудливою семантикою або з негативною оцінкою (нагребти 

«гребучи, збирати в якій-небудь кількості» [СУМ-11, т. 5: 56], роз’ятрювати «перен. 

необережними словами, діями змушувати знову відчувати, переживати щось важке, 

неприємне» [СУМ-11, т. 8: 873]).  

Експерти-лінгвісти досліджують етимологію слів і словосполучень з метою 

встановлення, чи містить текст негативну інформацію про особу, якщо так, то у якій формі 

(твердження або оцінного судження) подано у тексті цю інформацію, чи судження 

висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній лайливій формі і є образливим для 

особи або осіб.  
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У процесі лінгвістичної експертизи експертом на основі спеціальних знань під час 

дослідження документів та інших матеріалів аналізують фактичні дані про мовні особливості 

тексту, понять, окремих слів та словосполучень, виявляють ознаки образливих лінгвістичних 

одиниць. Для встановлення, чи те або те слово або висловлювання є образливим, необхідно 

враховувати семантику та характер використаних мовно-стилістичних засобів. 

Обґрунтований висновок експерта, що базується на напрацюваннях юридичної лінгвістики, 

має бути надійним доказом у справах про захист честі та гідності особи (осіб). 
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Крупка Ярослав Анатолійович 

судовий експерт лабораторії електротехнічних, пожежно-технічних  

та досліджень питань безпеки життєдіяльності  

Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз  

Міністерства юстиції України 

 

ТАКТИКА СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ 

ПОЖЕЖ У ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

Пожежі на вугільних шахтах України залишаються одними з найбільш складних і 

небезпечних видів аварій, які спустошують надра, знищують гірничі виробки і обладнання, 
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завдають величезної соціальної і матеріальної шкоди і не рідко супроводжуються людськими 

жертвами. Тому перед вченими стоїть задача розвитку і вдосконалення досудового 

розслідування причин та наслідків пожеж у гірничих виробках вугільних шахт, 

обґрунтуванні й систематизації теоретичних та практичних знань щодо призначення, 

організації та проведення багатооб’єктної судової гірничотехнічної експертизи. 

При пожежах в підземних умовах вугільних шахт виникають: задимленість та висока 

температура рудничного повітря; виділяються отруйні та шкідливі продукти горіння (СО, 

СО2, N2, H2S тощо); утворюється атмосфера з недостатньою кількістю кисню в повітрі 

робочої зони, що призводить до людських жертв; обвалення кріплення гірничих виробок; 

вірогідності вибухів газопилових сумішей тощо. Пожежна безпека у вугільних шахтах в 

основному визначається вимогами Кодексу цивільного захисту України [2], Правил безпеки 

вугільних шахт [3], Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості [4], 

Правил технічної експлуатації вугільних шахт [5], Положення про порядок розслідування 

підземних пожеж на вугільних шахтах [6], Статуту ДВРГС по організації і проведенню 

гірничорятувальних робіт [7]. 

Для розслідування причин та наслідків підземних пожеж призначається спеціальна 

комісія. До основних завдань цієї комісії входять: виявлення обставин та визначення 

характеру пожежі; встановлення фактів порушення вимог законодавства з пожежної безпеки, 

правил експлуатації та технологічних нормативів, правил безпеки; оцінка якості 

виготовлення гірничих машин та устаткування, окремих вузлів, відповідність їх вимогам 

конструкторської документації [6].  

При виникненні пожеж у вугільних шахтах правоохоронні органи, як правило, вносять 

відомості про кримінальне правопорушення щодо факту аварії до  Єдиного реєстру 

досудового розслідування.  

При досудовому розслідуванні пожеж у підземних умовах вугільних шахт, слідчому 

необхідно виконати наступні первісні процесуальні дії: а) вилучити і оглянути документи на 

шахті; б) оглянути місце події; в) допитати свідків події; г) призначити судову 

гірничотехнічну експертизу [8, 9]. Вилучення і огляд документів є однією з найважливіших 

первинних слідчих дією при досудовому розслідуванні пожеж в підземних умовах вугільних 

шахт. До цих документів відносяться: технічна і технологічна документація, яка визначає 

гірничо-геологічні умови на аварійній дільниці та шахті; книги нарядів на виконувані роботи 

на аварійній дільниці, ділянці ВТБ та в інших підрозділах шахти, які пов’язані з роботою 

технологічної дільниці, де сталася пожежа; проект протипожежного захисту шахти; журнал 

диспетчера шахти і магнітофонні записи заходів щодо організації порятунку людей та 

гасіння пожежі; плани гірничих робіт; схема розрахунку вентиляції; паспорти на ведення 

технологічних робіт; схеми електропостачання шахти на плані гірничих робіт та аварійної 

дільниці, а також принципові схеми електропостачання дільниці; схеми 

пожежозрошувального трубопроводу; книга огляду вентиляційних установок та перевірки 

реверсування (вентиляційний журнал) (при необхідності); книга обліку роботи вентиляційної 

установки (при необхідності); книга реєстрації стану електроустатковання; наряд на ведення 

вогневих робіт (при необхідності); журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці; 

наряди-путівки гірничих майстрів, які здійснюють контроль техніки безпеки в зміні під час 

аварії та у зміні до аварії; книга обліку видачі та повернення вибухових матеріалів (при 

необхідності); протоколи вхідного контролю горючості конвеєрних стрічок; журнал 

оператора і діаграмні стрічки самописів автоматичних контрольних мереж; книга 

розпоряджень інспектора Держпраці та командного складу ВГРЗ; наряд-путівка на 
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проведення вибухових робіт (при необхідності); проекти або паспорти устаткування, на 

якому виникла пожежа; паспорти (сертифікати) заводу-виробника на самостійні 

пожежонебезпечні комплекти устаткування (конвеєрні стрічки, гнучкі вентиляційні труби 

тощо); інша документація забезпечення пожежної безпеки технологічної дільниці або об’єкта 

шахти. 

Організація огляду місця події, згідно вимог статті 237 Кримінально-процесуального 

Кодексу, покладається на слідчого. Огляд місця події в гірничих виробках вугільних шахт 

має ряд особливостей. Для цього необхідно виконати наступні дії: узгодити порядок огляду 

аварійної дільниці з відповідальним керівником робіт з ліквідації аварії – головним 

інженером шахти. Також, необхідно одержати в територіальному управлінні Держпраці 

дозвіл на застосування в гірничих виробках відео- й фотокамер, диктофонів і іншого 

спеціального устатковання. Перед спуском у шахту слідчий у навчальному пункті шахти 

повинен пройти інструктаж із правил безпечного поводження в підземних виробках, 

ознайомитись з маршрутами виходу із шахти при різних вентиляційних режимах та 

правилами включення в шахтний ізолюючий саморятівник [10, с. 115]. 

Основними об’єктами огляду є: гірничі виробки, де сталася пожежа, робочі місця 

постраждалих та його освітлення, системи енергопостачання, вентиляційні та дегазаційні 

установки і обладнання, підйомні машини, прохідницькі лебідки, конвеєри, рудничні 

транспортні засоби, інші підземні машини й механізми, на яких працювали потерпілі, 

інструменти, огородження, захисні пристосування, сигналізація та зв’язок, контрольні 

прилади і апаратура, засоби протиаварійного захисту тощо. 

Члени слідчої групи провадять необхідну фіксацію предметів на місці події і геометричні 

виміри, необхідні для подальшого складання графічної схеми (ескізу). План-схему, за 

дорученням слідчого, складає маркшейдер. Слідчі повиннні оглянути спеціальний одяг 

потерпілих. В спеціальному одязі потерпілих можуть знаходиться різні важливі документи 

(наряди-путівки, схеми, робочі нотатки тощо), інструменти та речі, які можуть свідчити про 

характер роботи, що вони виконували. Допити постраждалих і свідків надзвичайної ситуації 

(дала – НС) проводяться для виявлення обставин і причин виникнення аварії, встановлення 

характеру і обсягів роботи, що виконувалися на ділянці перед пожежею. Люди, яких слідчий 

повинен допитати при виконанні первісних слідчих дій, можуть бути розділені на дві групи: 

на свідків-очевидців НС (робітники шахти й особи технічного нагляду); на свідків, які 

першими прибули на місце НС (гірничорятувальники, а також члени допоміжної 

гірничорятувальної команди). Залежно від приналежності свідків до тієї або іншої групи 

з’ясовуються в них певні питання, а саме: у свідків-очевидців події: де вони перебували в 

момент НС? чи був їм видно осередок пожежі? при яких обставинах вона відбулася? яка 

причина НС й при яких обставинах її можна було б запобігти? який був стан засобів 

колективного та індивідуального захисту, протипожежних засобів? які методи та засоби 

порятунку людей та ліквідації і локалізації пожежі були застосовані? у свідків, які першими 

прибули на місце НС: яка була обстановка на місці події? у якому положенні й де перебували 

потерпілі, устатковання й інші речі? яка причина пожежі і чи була можливість її запобігти? 

які методи та засоби порятунку людей та ліквідації пожежі були застосовані? які були Ваші 

дії з порятунку людей та ліквідації пожежі? 

Досудове розслідування НС у вугільній промисловості без проведення судової 

гірничотехнічної експертизи практично неможливе [9, с. 71]. 

Перелік використаних джерел: 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКСПЕРТНУ ОЦІНКУ СТАНУ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДХОДІВ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ 

Магістральні та промислові трубопровідні системи складають значну частину 

матеріальних активів підприємств України. Це дуже часто високонавантажені конструкції, в 

які з метою економії металу, вкладають малі запаси міцності. 

На сьогоднішній час інфраструктура трубопровідного транспорту в Україні 

характеризується високим рівнем морального та фізичного старіння, що не тільки стримує 

економічний розвиток, але й сприяє виникненню подій, що можуть призводити до серйозних 
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матеріальних і людських втрат. Крім того на фактичний стан трубопровідного транспорту 

значний вплив мають військові дії. 

Сучасні економічні вимоги щодо продовження термінів експлуатації трубопроводів 

також суттєво підвищують ризик знеміцнення та руйнування деталей елементів транспортної 

інфраструктури. 

При цьому необхідно враховувати, що процеси відмови, можуть проходити в різні часові 

інтервали, бути викликані багатьма факторами і, відповідно, мати негативні  наслідки для 

безпеки функціонування елементів інфраструктури. 

Технології утримання та ремонту елементів трубопровідних систем, що 

використовуються в Україні, часто не до кінця враховують зміну експлуатаційних 

властивостей елементів конструкцій.  

Відмітимо, що на даний час при розрахунках і аналізі роботи трубопровідних систем 

часто використовуються підходи 60-х років 20 століття. Це призводить до виникнення подій, 

при дослідженні яких експерт, що керується нормативно-технічними документами, які є 

дійсні в Україні, не в змозі встановити об’єктивну причину події і послідовність обставин, 

що до неї привели. 

Також додатковим обмеженням є те, що найчастіше матеріали, які надають слідчі 

органи, містять неповну (фрагментарну) інформацію з різною достовірністю про роботу 

конструкції під час експлуатації. 

Використання несистемних методик при аналізі подібних ситуацій дає результати лише 

в окремих випадках, оскільки дані підходи не враховують усієї складності  процесів, які 

мають місце при відмовах. 

Одним із шляхів вирішення цієї ситуації – це побудова нових експертних методик на 

основі сучасних підходів системного аналізу, підходів механіки руйнування, 

матеріалознавства, математичного та комп’ютерного моделювання, хімії та фізики поверхні, 

що дають можливість проводити відновлення процесів та встановлення причин, які призвели 

до відмов конструкцій. 

На рис. 1 (згідно літературного джерела [1]) наведені дані про руйнування магістральних 

трубопроводів на підставі великого числа досвідчених спостережень в залежності від різних 

причин. Даний аналіз показує, що незважаючи на безперервне вдосконалення 

протикорозійних заходів захисту та відмови трубопроводів з цієї причини складають 

постійно приблизно половину всіх руйнувань, які фіксуються. 

 
Рис. 1. Частота відмов магістральних газопроводів в залежності від різних причин, в 

процентах до загальної кількості: 1 - корозія; 2 - дефекти незаводських зварних швів; 3 - інші 

(дефекти труб, порушення правил експлуатації, будівельники-монтажні дефекти і т.п.);  

4 - інші відмови. 
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Розрахунок та оцінку параметрів трубопроводів проводять в основному згідно із 

літературним джерелом [2]. 

Згідно з [3], основним завданням інженерного розрахунку конструкції є отримання 

гарантії того, що за час її експлуатації не настане жодне з неприпустимих граничних станів. 

Зовнішнє навантаження, так і здатність знаходитися під впливом великої кількості 

різноманітних і взаємодіючих причин, мають змінний та випадковий характер. 

Відмінністю методу розрахунку за граничними станами від методів допустимих 

напружень, крім його універсальності, є введення декількох граничних станів, що лімітують 

роботу конструкцій і нової системи розрахункових коефіцієнтів (перевантаження, 

однорідності і умов роботи) замість єдиного коефіцієнта запасу. 

Основні положення методу розрахунку за граничними станами полягають в наступному. 

Під граничним розуміється такий стан конструкції, при якому її подальша нормальна 

експлуатація неможлива. 

У загальному випадку найменша несуча здатність  конструкції може бути 

представлена в наступному вигляді: 

1 1 2 2, ,...,H Hk R k R S ,                                             (1) 

де S  - геометричні характеристики конструкції, 1

HR , 2

HR  - нормативні показники опору 

матеріалів, з яких виготовлена конструкція; 
1k , 

2k  - відповідні їм коефіцієнти однорідності. 

Для конструкцій з будь-якого матеріалу розрахунок за граничним станом (несучої 

здатності) слід проводити за формулою: 

1 1 2 2, , ,...,H H HnN m k R k R S ,                                      (2) 

де  - функція, що відповідає роду зусилля (стиснення, розтягнення, вигин і т. п.); HN  - 

зусилля (згинальний момент) від нормативних навантажень; n - коефіцієнт перевантаження,

m  - коефіцієнт умов роботи. 

Ця формула передбачає вимогу, щоб максимальне, можливе з урахуванням 

перевантаження зусилля, було не більше його мінімальної несучої здатності, яка 

визначається з урахуванням змінності показників міцності матеріалів і умов роботи 

конструкції. 

У формулі (2) коефіцієнт запасу міцності, в звичайному його розумінні,  замінений 

трьома коефіцієнтами - коефіцієнтом перевантаження n, коефіцієнтом однорідності 

матеріалу k і коефіцієнтом умов роботи конструкцій m . Причому, кожен з цих коефіцієнтів в 

свою чергу може складатися з одного або декількох коефіцієнтів, залежно від числа 

факторів, змінність яких він характеризує.  

Як відомо, основна кінцева мета будь-якого розрахунку на міцність і стійкість, в 

кінцевому рахунку полягає в отриманні такої гарантії безпеки споруди на час його служби, 

щоб її можна було вважати практично достовірною. 

З цієї точки зору розрахунок за методом граничних станів є досить надійним. Дійсно, у 

всіх випадках, коли збільшення навантаження небезпечне для міцності споруди, цей метод, 

який передбачає одночасний збіг граничного перевантаження з найменшою можливою 

несучою здатністю, розглядає, найбільш небезпечний стан [3]. 

Відмітимо, що аналіз підходів механіки руйнування для розрахунку міцності 

трубопроводів, який наведений у літературному джерелі [3], є дещо спрощеним. Так, згідно 

із [4], є наступні моделі, які використовуються для оцінки граничного стану матеріалу: 

моделі максимальних нормальних напружень, моделі найбільших відносних видовжень, 
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моделі найбільших дотичних напружень, моделі повної енергії деформацій, моделі питомої 

енергії формозміни. Разом із тим, на даний момент починають вводитись у практику 

нелокальні критерії граничного стану [5]. Розвиток і подальше використання цих критеріїв 

при аналізі граничного стану трубопровідного транспорту є відкритою проблемою, яка 

потребую свого подальшого вирішення. 
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ СВІЖОЇ РИБИ 

Одним з важливих видів товарної експертизи є санітарно-гігієнічна експертиза. 

Необхідність її обумовлена правом громадян України на безпеку товарів, що передбачено 

Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» [1]. 

Проблема безпеки харчових продуктів набуває особливої актуальності в умовах 

несприятливої екологічної ситуації, у зв'язку з послабленням контролю із боку органів влади 

за діяльністю недобросовісних вітчизняних виробників товарів, ввезенням в Україну значних 

обсягів продукції невідповідної якості з порушенням постачальниками умов укладених угод, 

що стосуються безпеки харчових продуктів й продовольчої сировини. Тому найважливішим 

завданням санітарно-гігієнічної експертизи є оцінювання властивостей, які характеризують 

якість харчових продуктів, харчову цінність та їх нешкідливість для здоров'я людини.  При 

проведенні експертизи встановлюють відповідність об’єктів експертизи вимогам санітарних 

норм, визначають токсичну, хімічну, радіаційну, санітарно-гігієнічну безпечність харчової 

сировини та продукції, харчових добавок тощо, за необхідністю – оцінку повноти й 

обґрунтованості санітарних заходів та можливого негативного впливу небезпечних чинників 

та ступеня створюваного ними ризику для здоров’я населення [2]. 
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Свіжа риба представляє продукт, не стійкий до тривалого зберігання. Це обумовлено: 

пухкою структурою м'язової тканини, значним умістом води, малою кількістю глікогену в 

м'язах, величиною рН 6,9-7,1, перевагою в жирі ненасичених жирних кислот, наявністю на 

тілі риби слизу, який служить сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів, 

високою активністю кишкових ферментів, здатністю мікрофлори риби розвиватися при 

низьких плюсових температурах (0... + 5 °С) тощо [3, с. 28].  

Проте актуальність проблеми полягає в тому, що на сьогоднішній день в Україні не 

повністю вирішена проблема контролю якості і безпеки риби і рибопродуктів відносно 

діючої міжнародної системи самоконтролю харчових продуктів (ХАССП), схваленої 

вимогами європейської регламентації та кодексами міжнародних організацій (МЕБ, ВОЗ, 

ФАО). 

Регулювання сфери вирощування, вилову, реалізації свіжої риби, переробки рибної 

продукції регламентується такими законодавчими актами: 

- Закон України «Про ветеринарну медицину» № 2499-ХІІ від 25.06.1992; 

- Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» № 486- 

ІV від 06.02.2003 р.; 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення» № 4005-ХІІ від 24.02.1994 р. [4-6]. 

Відповідно до ДСТУ 2284:2010 «Риба жива. Загальні технічні умови» жива риба повинна 

бути здоровою, вгодованою, з природним блискучим забарвленням, без зовнішніх 

пошкоджень, паразитів і видимих ознак захворювань [7].  

Показниками якості живої риби служать бадьорість, виживаність і вгодованість. Умовно 

товарну рибу поділяють на 3 групи – бадьора, слабка і дуже слабка.  

У свіжої риби блискуча, щільно прилегла луска, рухи плавників і всієї риби енергійні, у 

воді вона займає нормальне положення (спинкою вгору), в спокійному стані тримається у 

дна акваріума, поверхню тіла чиста, без видимого слизу, травматичних ушкоджень, 

паразитів і ознак захворювань. Витягнута з води така риба енергійно б'ється в коші, а при 

опусканні в воду швидко спливає на дно. 

Слабка риба має сіре забарвлення тіла, мляві рухи плавників, спливає на поверхню, її 

легко зловити руками. Таку рибу слід відразу реалізовувати або відправляти на переробку. 

Дуже слабка риба майже повністю втрачає природне забарвлення тіла, координація рухів 

різко порушується (вона або лежить на дні, або мляво плаває на боці або вниз спиною). У 

снулої риби, яку довго не виловлюють із води, набухають і знебарвлюються зябра, 

здувається черевце, набухає м'ясо. При цьому збільшується до 10% її маса. Така риба 

називається плавуном і відноситься до нестандартної. Снулу і засипаючу рибу негайно 

дістають з води, охолоджують і по можливості швидко реалізують. Снулу рибу можна 

заморожувати або направляти на посол.  

В місцях лову та на ринку висновок про доброякісність живої клінічно здорової риби 

дають на основі органолептичних показників, до яких входять: загальний стан риби, стан 

шкіри, стан луски, стан слизу, стан плавців, консистенція (закляклість) м'язів, стан очей, 

наявність ексудату в черевній порожнині, стан черевця, запах слизу, зябер та області 

анального отвору, стан зябер, стан внутрішніх органів.  

Лабораторним дослідженням підлягає риба, яка за органолептичними показниками є 

продуктом сумнівної свіжості [3, с. 118; 8, с. 221]. Додатково проводять пробу варінням [9, с. 

56]. 
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При прийманні та проведенні експертизи живої риби враховують масу однієї риби. Для 

риби, вирощеної в рибних господарствах, допускається наявність в партії не більше 5 % риби 

(за масою), меншої встановленої маси. 

Наведемо ознаки недоброякісності свіжої риби, при яких вона повинна бути вилучена із 

реалізації в торговельній мережі. Закляклість м'язів зникає (риба, взята за середину тулуба, 

згинається дугою, голова і хвіст опускаються низько). При натисканні пальцем ямка в 

ділянці спинних м'язів довгий час або зовсім не вирівнюється. Луска пом'ята, тримається на 

шкірі слабко, легко відпадає. Слиз мутний, брудно-сірого кольору, липкий, з неприємним 

запахом. Шкіра зморшкувата, пухка. Зяброві кришки розтулені.  Зябра мають колір від 

темно-бурого до брудно-сірого, листочки зябер оголені від епітелію та покриті мутним 

тягучим слизом з неприємним гнильним запахом. Очі запалі, зморщені, підсохлі, або їх 

зовсім немає, райдужна оболонка і вся порожнина ока просочена пігментами крові. Черевце 

часто буває здутим, або стає м'яким, обвислим, на поверхні його нерідко виявляють темні 

або зеленкуваті плями. Анус виступає, зяє, з нього витікає слиз неприємного гнильного 

запаху. М'язова тканина в'яла, м'яка, розповзається, кінці ребер легко відділяються від м'яса 

або виступають самостійно, відчувається сильний затхлий, гнильний запах.  Внутрішні 

органи брудно-сірого або сіро-коричневого кольору, змішані в однорідну масу, мають різкий 

гнильний запах.  

До дефектів живої риби відноситься також лопанець, або тріснуте черевце. Виникає він 

внаслідок механічних впливів або біохімічних факторів, що призводять до порушення 

цілісності черевних стінок. Така риба втрачає товарний вигляд і її відносять до 

нестандартної. Будь-які травматичні ушкодження тіла – забої, садна, уколи, поранення, 

відшаровування луски також відносяться до товарних дефектів, так як призводять до 

передчасної снулості риби. 

Бульйон з недоброякісної риби дуже мутний з пластівцями м'язової тканини, на поверхні 

жир відсутній, запах м'яса і бульйону неприємний, гнильний.  

Результати експертизи риби на продовольчих ринках реєструють в журналі 

встановленого зразка чинної інструкції з ветеринарного обліку і ветеринарної звітності. На 

визнану доброякісною рибу, реалізація якої дозволяється на ринку, власнику видається 

етикетка встановленої форми. На свіжу рибу на етикетці обов’язково вказують термін її 

реалізації. Свіжа риба, не реалізована протягом вказаного терміну реалізації, підлягає 

повторній експертизі. 
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РОЛЬ ОЦІНКИ УРАЗЛИВОСТЕЙ ОБЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ХІМІЧНОГО СЕКТОРУ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РОЗКРИТТЯ  

ТА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВ 

Сьогодні наша держава надзвичайно чутлива до будь-якої небезпеки техногенного та 

природного характеру. Широкомасштабна збройна агресія з боку Російської Федерації, 

розвиток кіберзлочинності, інші загрози становлять ризик для країни та суттєво підвищують 

уразливість важливих об’єктів інфраструктури, що мають велике значення для 

функціонування суспільства і безпеки населення. 

Відтак, забезпечення безпеки критично важливої інфраструктури – одне з 

найважливіших завдань будь-якої розвиненої держави, а серйозність наслідків ураження 

критичної інфраструктури важко переоцінити. 

Таке «підґрунтя» потребує підвищеної уваги у сфері захисту інфраструктури – 

підприємств оборонної галузі, електромереж, транспортних вузлів та інших об’єктів, 

виведення з ладу або порушення функціонування яких може негативно вплинути на стан 

національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти 

майнову шкоду та становити загрозу для життя і здоров’я людей.  

Хімічний сектор є ключовою частиною національної економіки та об’єктом критичної 

інфраструктури. До хімічного сектору відносяться підприємства та фірми, що виробляють 

величезні обсяги хімікатів, призначених для великої кількості цілей, наприклад, великі 

нафтопереробні заводи щодня переробляють тисячі тонн нафтохімічної сировини, а також, 

що виробляють невелику кількість матеріалів для специфічних цілей, наприклад, невеликі 

фармацевтичні компанії, що виробляють продукти у грамах чи кілограмах після багатьох 
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днів обробки та очищення. Деякі з цих хімічних продуктів є токсичними, легкозаймистими 

або вибухонебезпечними. Підприємства, на яких виробляються хімічні речовини, також 

різноманітні: від нафтопереробних заводів, що займають квадратні милі землі, на яких 

розміщується велика кількість хімікатів у великих обсягах, до нових компаній, що займають 

декілька сотень квадратних метрів у індустріальних парках легкої промисловості. Продукти 

можуть транспортуватися до місця їх кінцевого використання автомобільним, залізничним, 

трубопровідним, морським транспортом або іншими засобами як у великих, так і малих 

кількостях. 

Хімічна продукція – основа більшості промислових товарів. Велика кількість 

промислових товарів таких як пластмаси, волокна, ліки, папір, тканини, косметика та 

електроніка залежать від продуктів хімічної промисловості. 

Сучасні підприємства хімічного сектору в своїй роботі все більше покладаються на 

автоматизовані системи управління виробничими процесами, і це відкриває ще один шлях 

для завдання їм шкоди.  

Автоматизація хімічної промисловості була впроваджена, щоб зробити виробництво 

більш швидким, простим та безпечнішим для співробітників, але оновлення безпеки не 

встигають за досягненнями. Цей сектор пов’язаний з багатьма іншими критично важливими 

секторами інфраструктури, такими як сільське господарство, водопостачання та 

водовідведення, державні об’єкти, атомна енергетика та інші. Чим глибше ми поринаємо в 

критичні сектори інфраструктури, тим очевиднішим стає, що всі вони переплетені та 

взаємопов’язані. Якщо один з них впаде, вся конструкція постраждає і може опинитися під 

загрозою обвалення. 

У ландшафті загроз, що постійно змінюються, наявність безпекової системи, якій більше 

десяти років, робить її неймовірно вразливою та привабливою мішенню для кібератак. Той 

факт, що хімічні підприємства можуть покладаються на сильно застарілі керівництва з 

кібербезпеки, робить громадськість вразливою для атак, що можуть призвести до витоку або 

вибуху хімічних речовин, фінансових та економічних наслідків для населення. 

Існують величезні ризики залишити все як є. Управління ризиками кібербезпеки ніколи 

не буває однозначним. Потрібне активне управління, коригування та інформування про нові 

загрози. Хоча хімічний сектор має більший досвід та довгу історію створення культури 

безпеки та сумлінності, ця культура переважно забезпечується нормативними вимогами. 

Найбільші загрози в хімічному секторі походять від таких критичних ситуацій і 

вразливостей. 

Загрози, пов’язані з військовими конфліктами – обстріли об’єктів критичної 

інфраструктури. З початку 2022 року на Україні через збройний напад зі сторони Російської 

федерації відбулося бомбардування заводу «Азовсталь» (м. Маріуполь Донецької області) із 

масштабною загрозою витоку сірководню; завдано авіаційного удару по промисловій зоні м. 

Рубіжне Луганської області та ємностях із азотною кислотою де склалась реальна загроза 

хімічного забруднення цілого регіону; зазнав численних ракетних обстрілів м. 

Сєвєродонецьк Луганської області – третє за розміром в Україні місто виробник аміаку і 

одне з найбільших у Європі підприємств хімічної промисловості з виробництва азотних 

добрив, метанолу, оцтової кислоти, ацетилену, формаліну, каталізаторів, товарів побутової 

хімії та іншої хімічної продукції. Кожна така подія призводить до катастрофічних наслідків. 

Кіберзагрози – через нормативні документи, яким вже понад десятки років, кіберсистеми 

в хімічному секторі стикаються з різними ризиками. Більшість хімічних компаній мають 

підключені до Інтернету пристрої як частину своїх систем керування технологічними 
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процесами. Це дозволяє виробникам приладів обслуговувати свої пристрої віддалено та 

забезпечує подальшу автоматизацію завдань. Хоча це зручно для більшості керівників 

підприємств, система залишається відкритою для проникнення хакерів через оновлення 

приладів або слабкі методи безпеки. Зловмисники, які взяли під свій контроль системи, що 

керують хімічним заводом, можуть спричинити катастрофічні наслідки. У світовій практиці 

це показав інцидент на нафтопереробному заводі в Саудівській Аравії. Нафтопереробний 

завод у Саудівській Аравії зазнав атаки шкідливого програмного забезпечення з боку 

невідомої особи. Файл, завантажений співробітником, виглядав законним. На щастя, 

злочинець припустився помилок у коді, що призвело до зупинки всієї фабрики замість того, 

щоб викликати вибух, як це було задумано. 

Стихійні лиха та екстремальні погодні умови – ризик мають хімічні та нафтопереробні 

заводи, розташовані в схильних до стихійних лих районах. Як приклад – ураган Харві у 2017 

році, коли шторм потряс південно-східне узбережжя США, спричинивши виплески нафти та 

газу, втрату обладнання та зниження виробництва. 

Внутрішні загрози – не вистачає ситуаційної обізнаності та далекоглядного мислення у 

кіберпросторі, а кіберкультура наражає хімічні компанії на всілякі загрози. Завдані збитки 

навіть не обов’язково мають бути навмисними з внутрішніми загрозами. Це може бути 

випадковий перехід співробітника за фішингом або підключення зовнішнього комп’ютера до 

системи, що дає зловмисникам можливість проникнути у систему. 

Експерти з безпеки США рекомендують хімічним заводам оновити свої плани 

управління кіберрисками з 2015 року, але такі оновлення вимагають від компаній значних 

інвестицій. 

Однак, навіть у цьому випадку цього може бути недостатньо. 

Рекомендовано також хімічним підприємствам розподіляли системи операційних 

технологій та інформаційних технологій, щоб відмова однієї не впливала на іншу, і не 

викликала каскадну відмову. Крім того, хімічні компанії можуть використовувати для 

додаткового захисту своїх систем від атак такі структури як NIST або ISO 27001. Це також 

може спонукати заводських інженерів скоротити розрив зі спеціалістами у сфері 

інформаційних технологій. Наприклад, припустимо, що між відділами відбулося більше 

спілкування, навіть при розподілі систем. У цьому випадку фахівці з безпеки можуть краще 

зрозуміти щоденні загрози, пов’язані з роботою заводу, а інженери – краще зрозуміти 

зовнішні загрози, з якими всім разом доведеться зіткнутися. 

Якщо вразливість існує, її буде використано. Неможливо передбачити будь-яку загрозу 

чи вразливість на глобальному ринку, але застосування підходу до кібербезпеки з 

урахуванням ризиків та участь у загальногалузевій інформаційній базі даних про кібератаки 

може мати велике значення для пом’якшення наслідків подальших серйозних атак у 

хімічному секторі. Крім того, необхідно приділяти більше уваги оновленню практично 

давніх систем операційних технологій та інформаційних технологій, щоб уникнути 

катастрофічних атак, які можуть загрожувати безпеці населення. 

Важливим напрямом є також ефективна міжнародна співпраця, адже оптимізація 

механізмів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури має базуватися на 

формуванні ефективної моделі забезпечення безпеки. 
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В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Збройна агресія Російської Федерації проти України триває вже сьомий місяць. Кожний 

день з’являються нові свідчення про злочини окупантів: загибель людей, масштабні 

руйнування цивільних об’єктів та інфраструктури. Необхідність визначення розміру збитків, 

економічних втрат, упущеної вигоди підприємств усіх форм власності, що зазнали 

руйнівного впливу внаслідок військової російської агресії проводиться для цілей подання 

постраждалими заяв про компенсацію, а також подання позовів до судових інстанцій, 

зокрема міжнародних. 

Судово-економічна експертиза, як і судова експертиза взагалі, входить у коло доказів у 

справі і є досить ефективним засобом доказування. Основою економічної експертизи є 

спеціальні знання у галузі економіки, яка охоплює бухгалтерський облік, оподаткування, 

аналіз господарської та фінансово-кредитної діяльності суб’єктів господарювання. 

20 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №326, 

якою затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації (далі - Порядок №326) додатком до якого є  Загальні 

засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації (далі – Загальні засади) [1].  

У Загальних засадах терміни вживаються у такому значенні: 

збитки - вартість втраченого, пошкодженого та (або) знищеного майна, що зазнало 

руйнівного впливу внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, ракетно-бомбових 

ударів в ході збройної агресії Російської Федерації, а також розмір витрат, необхідний для 

відновлення порушеного права (реальні збитки); та/або розмір доходу, який постраждалий 

міг би одержати за умови відсутності збройної агресії Російської Федерації (упущена 

вигода); 

оцінка упущеної вигоди - визначення розміру неотриманого доходу, на який 

постраждалий мав право розраховувати за умови відсутності збройної агресії Російської 

Федерації протягом певного часу.  

Пунктом 5 Порядку №326 встановлено, що оцінка збитків, завданих постраждалим, 

здійснюється шляхом проведення аналітичної оцінки збитків, стандартизованої, незалежної 

оцінки збитків або є результатом проведення судової експертизи. 

Відповідно до вищезазначеного Порядку №326 визначення шкоди та збитків 

здійснюється окремо за напрямами, одним із яких є економічні втрати підприємств (крім 

підприємств оборонно-промислового комплексу), у тому числі господарських товариств - 

напрям включає втрати підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та 

пошкодження їх майна, втрати фінансових активів, а також упущену вигоду від 

неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності. 

Основні показники, які оцінюються: 
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- вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна  

- вартість втрачених фінансових активів; 

- упущена вигода  

- втрати підприємств від неоплачених товарів, робіт і послуг, наданих та спожитих на 

тимчасово окупованих територіях. 

На виконання Постанови №326 Фондом держмайна України та Міністерством економіки 

України розроблено проект Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих 

підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та 

пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією російської федерації, а також 

упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, 

який оприлюднений для обговорення на сайті Міністерства економіки України.  

На теперішній час вищезазначена методика не затверджена на законодавчому рівні, але 

пунктом 7 Порядку визначення шкоди та збитків №326 (зі змінами внесеними Постановою 

КМУ №951 від 22.07.2022) встановлено, що судовими експертами під час визначення шкоди 

та збитків можуть застосовуватися методики проведення судових експертиз, які внесені до 

Реєстру методик проведення судових експертиз, методичні рекомендації тощо. 

В Реєстрі методик проведення судових експертиз, містяться наступні методики, якими 

доцільно користуватись експертам при вирішенні питань, пов’язаних із встановленням 

документальної обґрунтованості економічних втрат підприємств: 

- Методика вирішення судово-економічною експертизою питань щодо спричинення 

матеріальних збитків, КНДІСЕ, 2004 рік, (реєстраційний номер 11.0.22). 

- Методика проведення економічних експертиз з питань документального 

підтвердження нестач та лишків основних засобів та запасів, ЛНДІСЕ, ННЦ ІСЕ  ім. Засл. 

проф. М. С. Бокаріуса, 2020 рік (реєстраційний номер 11.0.52). 

-  Методика з питань підтвердження розміру матеріальної шкоди (збитків) підприємств 

(організацій, установ)», спільна наукова розробка КНДІСЕ, ДніпроНДІСЕ, ННЦ ІСЕ  ім. 

Засл. проф. М. С. Бокаріуса, 2020 рік (у 2021 році закінчено апробацію).  

Як свідчить експертна практика ДніпроНДІСЕ на вирішення експертам - економістам 

ставляться наступні питання:  

У якій сумі документально підтверджуються економічні втрати (зазначити назву 

суб’єкта господарювання), внаслідок знищення та пошкодження майна в зв’язку зі збройною 

агресією Російської Федерації, яке знаходиться за адресою (вказати адресу) станом на 

(зазначити дату)? 

У якій сумі підтверджується розмір упущеної вигоди (зазначити назву суб’єкта 

господарювання), внаслідок знищення та пошкодження майна в зв’язку зі збройною агресією 

Російської Федерації, яке знаходиться за адресою (вказати адресу) станом на (зазначити 

дату)?  

У якій сумі підтверджується розмір упущеної вигоди (зазначити назву суб’єкта 

господарювання) внаслідок знищення та пошкодження майна в зв’язку зі збройною агресією 

Російської Федерації, яке знаходиться за адресою (вказати адресу) у доларах США за 

офіційним курсом НБУ станом на (зазначити дату)?   

Чи підтверджується документально визначення обґрунтованості розрахунків 

економічного показника майнової шкоди (нестача, втрачена вигода) магазину №25, 

розташованому у м.Чернігів, пов’язаної із псуванням або знищенням майна внаслідок 

військової агресії Російської Федерації проти України у розмірі (вказати суму у грн.) та у 

доларах США за офіційним курсом НБУ станом на (зазначити дату)?   
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Чи підтверджується документально наявність товарно-матеріальних цінностей 

загальною вартістю (зазначити суму) на складі (зазначити назву суб’єкта господарювання та 

місце розташування), яке знищене внаслідок ракетного удару 05.06.2022?  

У якій сумі документально підтверджуються збитки (економічні втрати та упущена 

вигода)  спричинені (зазначити назву суб’єкта господарювання), внаслідок втрати врожаю 

соняшника зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, яке знаходиться на окупованій 

території (вказати місцезнаходження)? 

Завдання та орієнтовний перелік питань, які вирішуються в ході проведення економічних 

експертиз за експертними спеціальностями 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, 

податкового обліку і звітності», 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність 

підприємств і організацій», 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій» 

наведені у розділі ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції 

України від 08.10.1998 №53/5 [2]. Зазначений перелік питань не є виключним та залежить від 

конкретних обставин справи. За результатами проведення економічних експертиз результат 

отриманий у гривневому еквіваленті за необхідності переводять у долар США  за курсом 

НБУ на встановлену дату. 

Слід зазначити, що проектом Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих 

підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та 

пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією російської федерації, а також 

упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності 

передбачено, що для цілей цієї Методики за умовну грошову одиницю приймають долар 

США, а збитки в бухгалтерському обліку відображаються відповідно до Положень 

(Стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, або 

Міжнародних стандартів фінансової звітності, в залежності від того, яку концептуальну 

основу використовує підприємство для звітування у національній валюті України. 

Об’єктами дослідження економічної експертизи, пов’язаної із визначенням розмірів 

збитків нанесених суб’єктам господарювання внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації є документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності: бухгалтерська, 

фінансова, податкова і статистична звітність, облікові регістри, первинні документи, 

матеріали інвентаризацій, документи які підтверджують факт пошкодження майна та 

спричинення шкоди, інші матеріали, які дають можливість ідентифікувати подію, що 

призвела до пошкодження майна та збитків ході збройної агресії Російської Федерації 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, ракетно-бомбових ударів. 

Проведення судової експертизи, що пов’язана з оцінкою збитків, та діяльність судових 

експертів здійснюються на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про судову 

експертизу» з урахуванням особливостей методичного регулювання оцінки збитків, 

спричинених втратою, руйнуванням та пошкодженням майна державної, комунальної та 

приватної форм власності в ході збройної агресії Російської Федерації, визначених 

Загальними засадами, методиками оцінки шкоди та збитків, передбаченими пунктом 5 

Порядку №326 та методиками проведення судових експертиз, які внесені до Реєстру методик 

проведення судових експертиз.  

Отже, експерт-економіст, маючи досвід і знання в галузі з економічних питань, повинен 

надати висновок щодо  розміру збитку (економічних втрат) суб’єкта господарювання 

внаслідок знищення та пошкодження їх майна, втрати фінансових активів, а також упущену 

вигоду на підставі всіх джерел інформації з урахуванням особливостей методичного 
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регулювання оцінки збитків, спричинених втратою, руйнуванням та пошкодженням майна 

державної, комунальної та приватної форм власності в ході збройної агресії Російської 

Федерації. 

Перелік використаних джерел: 

1. Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 

р. №326. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 

05.09.2022). 

2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень (зі змінами та доповненнями): затверджена наказом 

Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5URL. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення 05.09.2022). 
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Харківського національного університету внутрішніх справ 

Куча Максим Сергійович 

начальник відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень  

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру  

Міністерства внутрішніх справ України 

Вдовиченко Олександр Леонідович 

заступник начальника відділу вибухотехнічнихта пожежотехнічних досліджень 

Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру  

Міністерства внутрішніх справ України 

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ СЛІДІВ ВИБУХУ 

ВІД РЕАКТИВНОЇ ТА РАКЕТНОЇ ЗБРОЇ  

В умовах військової агресії Російської Федерації відносно України на території  

Харківської області фіксується велика кількість злочинів, вчинених з використанням 

ракетної та реактивної зброї, а саме: крилаті ракети типу     3М-14 «Калібр», оперативно-

тактичні ракети 9М723 «Іскандер-М»; керовані реактивні снаряди  РСЗВ «Торнадо-С»  та 

реактивні снаряди до РСЗВ «Град», «Ураган», «Смерч». 

Під час розслідування даної категорії злочинів, особливу роль відіграє своєчасне та 

якісне проведення огляду місця події з метою виявлення та фіксації слідової картини та 

вилучення речових доказів (складові частини ракет, реактивних снарядів, суббоєприпасів). 

Під час огляду обов’язково залучаються інспектори-криміналісти та спеціалісти-

вибухотехніки вибухотехнічного управління Головного управління Національної поліції  в 

областях.  Крім вказаних категорій залучаються піротехніки Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій зі спеціальною технікою та обладнанням, а також у якості 

спеціалістів іноді залучаються експерти-вибухотехніки Науково-дослідних експертно-

криміналістичних центрів МВС. 
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Особливості огляду місця події у даній категорії злочинів будуть залежати від певних 

чинників: від виду зброї (реактивні системи залпового вогню «Град», «УРАГАН», «Смерч»), 

боєприпасу, що застосовувався (балістична чи крилата ракета, авіаційна бомба), місцевості, 

де проводиться огляд (місто чи сільська місцевість, поле, ліс і т. ін.), зруйнованого чи 

пошкодженого об’єкта, що підлягає огляду (багатоповерховий або приватний будинок) та 

багатьох інших. 

Для більш ефективного проведення огляду місця події, його територія умовно 

поділяється на окремі зони, огляд кожної з яких має свої особливості. 

У центрі вибуху фіксуються форма і розмір воронки, зазначається матеріал та 

властивості ґрунту. У випадку необхідності проводиться розкопування для виявлення 

металевих об’єктів (у разі виявлення таких за допомогою металодетекторів), беруться проби 

ґрунту. Наприклад, під час огляду місця події в м. Мерефа розмір воронки складав: в 

діаметрі - 15 м, в глибину - 8 м, у парку ім. Горького на глибині від 1 до 2 метрів 

знаходились залишки 122-мм реактивних снарядів від РСЗВ «Град», у будівлі ХОДА 

внаслідок влучання ракети пробиті дах та всі поверхи (власний досвід участі авторів в 

якості експертів-вибухотехніків під час огляду місця події). 

У першій зоні (радіусом 5-10 метрів) на предметах обстановки виявляються і фіксуються 

сліди бризантного і термічного впливу вибуху, сліди розльоту фрагментів вибухового 

пристрою. 

У другій (10-20 метрів) та третій (20-300 метрів) зонах на предметах обстановки 

виявляються і фіксуються сліди фугасного і сейсмічного впливу вибуху, розльоту фрагментів 

вибухового пристрою. 

Розміри зон вказані орієнтовно і можуть змінюватись в залежності від потужності 

вибуху. 

У протоколі огляду місця події обов’язково фіксується місце влучання ракети (авіаційної 

бомби). Без цієї фіксації у подальшому неможливо вирішення деяких важливих для слідства 

запитань, у першу чергу «Чи був у даному місці вибух бойового припасу?» або «Чи був у 

даному випадку застосований бойовий припас?» чи інших подібних за суттю питань. При 

цьому, у багатьох випадках, залежно від місця влучання на поверхні, навіть у зоні вирви 

може перебувати незначна кількість малоінформативних залишків ракети (авіаційної бомби). 

У таких випадках доцільно застосовувати спеціальну техніку, оскільки інформативні частини 

об’єкту, за якими його можна ідентифікувати, зазвичай, знаходяться на глибині 4 метри і 

більше. 

Слід мати на увазі, що загалом залишки після застосування ракет – це переважно ракетні 

частини (маршеві ступені ракети, турбореактивний двигун, кілі та рулі задньої частини, 

фрагменти крил, залишки корпусу паливного баку, агрегати паливної системи; після 

застосування авіаційних бомб – стабілізатор, елементи кріплення до підвісної системи 

літака). Ці залишки мають доволі великі розміри, специфічну конфігурацію, матеріал 

виготовлення, маркувальні позначення та іншу важливу інформаційну складову. Це може 

виявитись складним завданням, оскільки вони можуть знаходитись на великій відстані від 

епіцентру вибуху або на великій глибині у ґрунті.  

Таким чином, найважливішим завданням огляду місця події за фактами обстрілів з 

ракетної та реактивної зброї є повне виявлення і детальна фіксація слідів вибуху. Важливим 

є вилучення інформативних залишків ракет з маркувальним позначенням. При відсутності 

таких залишків ракет або авіаційних бомб стає практично неможливим проведення 

дослідження, з метою визначення виду вибухового пристрою, який був застосований. 
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Рекомендуємо також залучати експертів-вибухотехніків НДЕКЦ МВС у якості спеціалістів 

для надання консультацій слідчим щодо вирішення питання достатності речових доказів для 

ідентифікації боєприпасів, що використовуються з метою подальшого призначення судової 

вибухотехнічної експертизи. В подальшому це сприятиме більш швидкому та ефективному 

доказуванню вчинення військових злочинів Російською Федерацією шляхом проведення 

експертних досліджень стосовно фактів обстрілів з ракетної та реактивної зброї. 
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ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ШОКОЛАДУ 

Шоколад має стабільний попит серед населення багатьох країн. Споживачів цікавить 

високоякісна та нефальсифікована продукція. Однак, відомі у практиці випадки випуску і 

надходження виробів, що включають у своєму складі надмірну кількість замінників какао-

продуктів. Виявити такий вид фальсифікації шоколаду можуть лише висококваліфіковані 

фахівці-експерти з товарознавчим досвідом роботи. Адже фальсифікація продукції є досить 

складною для виявлення, тому й виникає необхідність глибоких та всебічних товарознавчих 

наукових знань із проведенням досліджень із  використанням сучасних приладів та методів 

[1]. Як відомо, шоколадну масу готують із какао тертого, цукрової пудри, какао-масла, з 

додаванням ароматизатора [2]. Згідно нових Вимог до продуктів з какао та шоколаду від 1 

січня 2018 року, маркування шоколаду повинно забезпечувати належну поінформованість 

споживачів (користувачів) та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача 

в оману [3].  

У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:  

- какао-масло ‒ жир, отриманий із какао-бобів або частин какао-бобів, який містить 

вільні жирні кислоти, визначені за олеїновою кислотою, не більше ніж 1,75 %, а вміст 

неомилюємих речовин в якому складає не більше 0,5 % (визначений за допомогою 

петролейного ефіру), для пресованого какао-масла - не більше 0,35 %; 

- молочний шоколад ‒ харчовий продукт, отриманий із какао-продуктів, цукру, молока 

та молочних продуктів, який містить не менше ніж 25 % загальної кількості какао-продуктів 

у перерахунку на сухі речовини (зокрема знежирених какао-продуктів у перерахунку на сухі 

речовини не менше ніж 2,5 %), із загальним вмістом сухих молочних продуктів, отриманих 

повною або частковою дегідратацією незбираного молока, частково або повністю 

знежиреного молока, вершків, дегідратованого молочного жиру в перерахунку на сухі 

речовини не менше ніж 14 %, не менше ніж 3,5 % молочного жиру та не менше ніж 25 % 

усього жиру (какао-масла та молочного жиру); 

- шоколад ‒ харчовий продукт, отриманий із какао-продуктів і цукру, який містить не 

менше ніж 35 % загальної кількості какао-продуктів у перерахунку на сухі речовини, в тому 

числі не менше ніж 18 % какао-масла та не менше ніж 14 % знежирених какао-продуктів у 

перерахунку на сухі речовини; 
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- шоколад «a la taza» ‒ харчовий продукт, отриманий із какао-продуктів, цукрів, борошна 

або крохмалю із пшениці, рису чи кукурудзи, до якого входить не менше 35 % какао-

продуктів у перерахунку на сухі речовини, включаючи не менше 18 % какао-масла і не 

менше 14 % знежирених какао-продуктів у перерахунку на сухі речовини, і не більше 8 % 

борошна чи крохмалю; 

- білий шоколад ‒ харчовий продукт, отриманий із какао-масла, молока чи молочних 

продуктів та цукрів, який містить не менше 20 % какао-масла, не менше 14 % молочних 

продуктів, отриманих повною або частковою дегідратацією незбираного молока, частково 

або повністю знежиреного молока, вершків, дегідратованого молочного жиру в перерахунку 

на сухі речовини (зокрема не менше ніж 3,5 % молочного жиру).  

Нові Вимоги адаптовані до європейських стандартів. У Вимогах зазначено перелік 

рослинних жирів, дозволених до використання для виробництва шоколадної продукції, який 

включає: олію ілліпе (Shorea spp.); олію пальмову (Elaeis quineensis, Elaeis olifera); олію сел 

(Shorea robusta); олію ши (Butyrospermum parkii); олію кокумову (Butyrospermum parkii); 

олію манго (Mangifera indica). При цьому рослинні жири ‒ еквіваленти какао-масла, окремо 

чи у сумішах, повинні відповідати таким вимогам: не повинні бути лауриновими; повинні 

мати високий вміст симетричних мононенасичених тригліцеридів типу ПОП, ПОСт та 

СтОСт (П - пальмітинова кислота, О - олеїнова кислота, Ст - стеаринова кислота); повинні 

змішуватися у будь-яких співвідношеннях з какао-маслом; за своїми фізичними 

властивостями повинні бути сумісними з фізичними властивостями какао-масла 

(температура плавлення та кристалізації, швидкість плавлення, потреба в темперуванні); 

повинні вироблятися тільки шляхом рафінування та/або фракціювання, що виключає 

ферментні модифікації структури тригліцериду. 

Під час експертизи шоколаду можуть здійснювати ідентифікаційну експертизу виробу 

для визначення його приналежності до однорідної групи товарів чи контрольованого 

переліку товарів, визначення  індивідуальних ознак товару, відповідності товару 

встановленим якісним характеристикам та технічному опису. Крім цього, у випадку 

необхідності визначають країну походження товару.  

З метою виявлення фальсифікації шоколаду вивчено відстежуваність, автентичність і 

стійкість шоколадних виробів. Відомо, що властивості шоколаду можуть змінюватися 

залежно від походження какао-бобів, складу та процедури виготовлення, що надає кінцевому 

продукту унікальні сенсорні властивості. З іншого боку, високе світове споживання какао-

продуктів, які давно визнані основним джерелом дієтичних поліфенолів з важливою 

перевагою для здоров’я, підвищує інтерес до відстеження географічного походження какао 

та підтвердження автентичності шоколаду, щоб гарантувати якість продукції і виявити 

можливе комерційне шахрайство. Питання походження, яке регулюється національним та 

міжнародним законодавством, є ключовим фактором автентичності харчових продуктів. У 

Європі спостерігається зростаюча тенденція споживачів асоціювати походження певного 

продукту з якістю. Тому точні, стандартизовані методи автентичності харчових продуктів є 

важливими в харчовій промисловості [4]. 

 Під час радикальної трансформації сировини в готовий продукт є багато можливостей 

для фальсифікації, однією з найпоширеніших є змішування недоферментованих з 

ферментованими какао-бобами.  

Основним жиром у шоколаді є какао-масло CB, але дешевші жири можна 

використовувати для зниження витрат виробництва, що негативно впливає на якість 

шоколаду. 



99 

Фальсифікація шоколаду, практика досягнення бажаних властивостей шляхом введення 

сторонніх інгредієнтів, які можуть замінити або не замінити натуральні чи синтетичні 

інгредієнти, становить серйозну загрозу здоров’ю споживачів. Зі збільшенням тенденцій 

фальсифікації потрібні швидші та надійніші аналітичні методи для вирішення проблем 

аутентифікації, забезпечення якості продукції та уникнення фальсифікації. 

Все більше зусиль приділяється розробці надійних наукових методів для відстеження 

какао-бобів, включаючи високоефективну рідинну хроматографію (ВЕРХ), спектроскопію, 

ядерний магнітний резонанс (ЯМР) та моніторинг співвідношення ізотопів за допомогою 

мас-спектрометрії, підключеної до елементного аналізатора (IRMS-EA). Деякі з цих 

стратегій показали, що після вичерпної статистичної оцінки отриманих даних можна 

класифікувати зразки какао-бобів за трьома основними сортами какао (Форастеро, Кріолло 

та Тринітаріо) та розрізняти різні регіони вирощування на рівні континенту, країни і навіть 

міста. Інший підхід до аутентифікації какао та шоколаду полягає в застосуванні нової 

техніки штрих-кодування ДНК. 

Розроблено спосіб виявлення рослинних жирів у рецептурі шоколаду [4]. Какао-боби 

(CB) є дорогою сировиною і життєво важливим компонентом у виробництві шоколаду. У 

деяких країнах виробники шоколаду вирішують змішувати рослинні жири з CB, щоб знизити 

витрати на виробництво. Фракції пальмової олії та інших рослинних жирів тропічного 

походження (ши, сал, іліпе) використовуються для виготовлення еквівалентів CB, хоча вони 

можуть перешкоджати нормальному процесу кристалізації тригліцеридів. Чинне європейське 

законодавство дозволяє додавати в шоколад рослинні жири до рівня 5% від маси продукту, 

якщо додавання правильно вказано на етикетці (Рада Європейського Союзу, Директива 

73/241/EEC). На додаток до труднощів ідентифікації відповідного біомаркера для 

встановлення автентичності жирів, Європейська директива не визначає жодного методу 

аналізу для перевірки відповідності. Інші дешевші жири, такі як вершкове масло та сало, 

також іноді використовуються для зниження витрат виробництва, але вони негативно 

впливають на якість шоколаду, оскільки вони не легко тануть у роті. Окрім жирів, деякі 

виробники додають до шоколаду колаген як поживну речовину проти старіння, щоб 

залучити споживачів, які піклуються про здоров’я, що в деяких країнах вимагає 

аутентифікації. 

Деякі з розроблених на сьогодні стратегій для виявлення та кількісної оцінки рослинних 

жирів, які не містять CB, у шоколаді використовують тригліцериди, жирні кислоти, стерини 

та вітаміни як індикатори. Аналіз складу триацилгліцерину (TAG) широко використовується 

для виявлення фальсифікацій олій і жирів.  

Зовсім недавно інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур’є (FTIR) була 

застосована для виявлення жиру, що використовується у виробництві комерційного 

шоколаду, і для розробки моделі калібрування та перевірки для визначення кількості жиру, 

доданого до цих продуктів. 

Таким чином, застосування нових видів досліджень дозволяють на науковому рівні 

поліпшувати якість шоколаду та виявляти його фальсифікацію.   
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

НАКЛАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Земельна реформа в Україні, зокрема ведення державного земельного кадастру, розвиток 

ринку землі, право власності на землю актуалізували проблему порушення, меж зокрема 

накладання земельних ділянок. Під час виконання судових експертиз та експертних 

досліджень судової земельно-технічної експертизи, одним із завдань, які постають перед 

експертом є встановлення факту «накладання» та визначення його геометричних 

властивостей.  

Здійснюючи огляд законодавчої, нормативної та методичної бази доходимо висновку 

про часткові характеристики поняття. Зокрема, термін «порушення меж земельної ділянки», 

який означає неправильне місцезнаходження, або помилково обчислену площу чи хибно 

визначену форму земельної ділянки. Однак, на нашу думку, це поняття не відображає в 

повному обсязі суть явища. Окремі закони та підзаконні акти частково описують явище 

накладання земельних ділянок, але не визначають його. Таким чином, відсутність в 

нормативно-правових та методичних документах чітко визначеного поняття для опису явища 

ускладнює, на наш погляд, однозначність розуміння ситуації та пошук альтернативних, 

більш ефективних порівняно з існуючими методами експертних досліджень в цьому 

напрямку. Саме такою проблематикою обумовлена актуальність теми нашого дослідження.  

В процесі дослідження фактів «накладання земельних ділянок» відповідно до 

правовстановлюючих документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки, 

перед експертом постає ряд завдань: встановлення предмету дослідження, його теоретичне 

та практичне обґрунтування та встановлення\спростування факту накладання земельних 

ділянок. Таким чином, предметом такого дослідження є встановлення факту, чи одна ділянка 

землі фактично займає частину іншої, тобто накладання однієї земельної ділянки на іншу.  

Важливим для визначення суті поняття накладання земельних ділянок є визначення їхніх 

меж. Межа земельної ділянки визначалася як сукупність ліній, що утворюють замкнений 

контур і розмежовують земельні ділянки [1]. На наш погляд, такий термін досить об’єктивно 

описує об’єкт.  

Важливою складовою, яка забезпечує об’єктивність дослідження є місцеположення 

земельних ділянок. Відповідно до низки нормативних документів з питань землеустрою та 
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геодезії, певне місцеположення земельних ділянок визначається за допомогою просторово-

часових координат у встановленій системі. Місцеположення земельних ділянок визначається 

за координатами СК-42, СК-63, УСК-2000, або в іншій місцевій системі координат, за умови 

їх переобчислення до відповідної державної системи координат. 

Під час дослідження на предмет накладання, земельна ділянка, представлена площиною, 

яка утворена множиною поворотних точок з’єднаних між собою лініями, що утворюють 

замкнутий контур. Поворотні точки, своєю чергою, визначені у технічній документації із 

землеустрою та інших документах. 

Вважаємо, що накладання земельних ділянок – це перетин (моделей земельних ділянок ) 

їх площин, або їх частин, запроектованих у певній (єдиній) системі координат з іншими 

площинами (моделями земельних ділянок), або їх частинами [2, с.556]. Введення такого 

терміну у відповідний чинний Закон України «Про землеустрій», на наш погляд, дасть змогу 

уникнути неоднозначності у трактуванні під час проведення експертиз та сприятиме більш 

ефективному їх виконанню. 

Отже, під час дослідження, його предметом є наявність, або відсутність площини 

перетин двох, або більше площин (моделей земельних ділянок) в певній системі координат. 

Розглянемо варіанти дослідження земельних ділянок на предмет наявності накладання 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель суміжних земельних ділянок з накладанням 

 

На рис.1 зображено дві земельні ділянки (їх моделі) А1 та Б1 з сторонами А1 (від А до Б, 

від Б до В, від В до Е, від Е до А) Б1 (від Є до Ж, від Ж до Г, від Г до Д, від Д до Є). 

Площами по 100 умовних одиниць площі кожна. Моделі земельних ділянок не мають 

спільних сторін.  

Їх площі (площини) перетинаються утворюючи площину перетину Є,Є1,Є2. Наявність 

спільної площини свідчить про накладання земельних ділянок (їх моделей). 

Рисунок 2 наочно відображає площину накладання.  

 

Рис. 2. Площина накладання 
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В результаті перетину утворилась фігура Є,Є1,Є2 зі сторонами 10 умовних одиниць 

довжини 11 умовних одиниць довжини та 3 умовні одиниці довжини (рис. 3) 

 
Рис. 3 Площина накладання земельних ділянок 

 

Утворена в результаті перетину фігура, зображена, рис.3 має форму трикутника. Варто 

зазначити, що координати поворотних точок земельних ділянок на території України 

проектувались та проектуються у системах координат створених на основі рівнокутної 

проекції Гауса-Крюгера. Як наслідок, моделі усіх земельних ділянок являють собою фігури 

планіметрії. Способи та методи визначення геометричних характеристик таких фігур 

загальновідомі.  

Вказаний на рис.3 випадок не є універсальним чи сталим. Так, до державного земельного 

кадастру вносяться земельні ділянки різних категорій земель. Форми цих ділянок в 

переважній більшості є неправильними і являють собою неправильні многокутники, 

наприклад, земельні ділянки лісового фонду, земельні ділянки під дорогами чи водними 

об’єктами та інше. [2, ст.556-558] 

Під час проведення дослідження експерт зазвичай має значні витрати часу на 

класифікацію форми площини перетину між собою земельних ділянок (їх моделей). Це 

впливає на швидкість виконуваних робіт та точність викладення інформації, що у свою чергу 

збільшує навантаження на експерта в розрахунку експерто-години. Зважаючи на викладене, 

пропонуємо ввести універсальний термін, прийнятний для застосовувати до будь яких фігур 

утворених в результаті перетину площин земельних ділянок (їх моделей), а саме пляма 

накладання земельних ділянок. Під терміном пляма накладання земельних ділянок вважаємо 

замкнуту геометричну фігуру, утворену перетином площин (моделей земельних ділянок) в 

певній єдиній системі координат. 

Визначення наявності чи відсутності перетину площин (плями накладання земельних 

ділянок) відбувається в результаті моделювання, з візуальним відтворенням результатів 

(графічний рисунок) та визначенням координат поворотних точок плями накладання. [2, 

с.559] 

Опис геометричних властивостей плями накладання земельних ділянок доцільно 

здійснюється за допомогою програмних інструментів САПР та програмних продуктів в разі 

використання таких.  

Застосування САПР для дослідження поворотних точок земельної ділянки  дозволяє 

швидко та більш точно встановити наявність або відсутність накладання земельних ділянок з 

детальним описом проведення дослідження, застосування, візуалізацією та математичним 
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обґрунтуванням результату. Крім того, метод значно прискорює процес обробки та вивчення 

значного масиву даних.  

Запровадження термінів «накладання земельних ділянок» та «пляма накладання 

земельних ділянок», на нашу думку, дозволить оптимізувати проведення судових експертиз 

та експертних досліджень. Уникнути багатозначного трактування явищ накладання 

земельних ділянок  та результатів такого накладання. Прискорити та уніфікувати процес 

виконання судових експертиз та експертних досліджень.  

Перелік використаних джерел: 

1. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) та їх закріплення межовими знаками Електронний ресурс. Режим Доступу  

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10#Text]. 

2. Міжвідомчий Науково-методичний збірник "Криміналістика і судова експертиза": 

збірник наукових праць. Вип. 67 / ред. кол. : О. Г. Рувін, Н. В. Нестор  та ін. — Х. : Право, 

2022. — 704 с. : іл. 
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ТРАСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИЛІНДРОВИХ МЕХАНІЗМІВ 

ТА НАВІСНИХ ЗАМКІВ ВІДЧИНЕНИХ 

ПІДІБРАНИМИ ТА ПІДРОБЛЕНИМИ КЛЮЧАМИ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

Виконання криміналістичних експертиз, зокрема трасологічних – є головною функцією 

експертно-криміналістичних підрозділів [1]. Згідно вимог чинного законодавства, зокрема 

ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України «Експерт у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними 

знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення 

експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять 

відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з 

питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань» [2]. 

Тому теоретичні та практичні аспекти вдосконалення трасологічних експертиз постійно 

перебувають у полі зору відповідних фахівців та є актуальною науково-практичною 

проблемою.  

У зазначеному плані в останні роки особливої уваги потребує розробка методичних 

основ дослідженням встановлення факту використання підібраного або підробленого ключа 

під час провертання циліндру циліндрового механізму чи циліндру навісного замка, оскільки 

з 1268 судових експертиз, які перебували на виконанні судових експертів сектору 

трасологічних досліджень Львівського НДЕКЦ МВС у 2021 році, у 375 судових експертизах 

об’єктами дослідження були замки, циліндрові механізми та інші замикальні пристрої, що 

становить майже 30% від загальної кількості судових трасологічних експертиз.  



104 

Узагальнення результатів проведення зазначених експертиз показує, що злочинці 

найчастіше для відмикання замків використовують ключ підібраний (не входить до 

комплекту ключів для певного замка, призначений для іншого замка, але його конструкція та 

розміри дозволяють відімкнути цей замок) чи підроблений (не входить до комплекту ключів-

оригіналів, а виготовлений за зліпком чи кресленням, знятими з ключа-оригіналу, спеціально 

для відмикання конкретного замка) [3]. 

При призначенні постанов про проведення судових трасологічних експертиз зазначеного 

напряму ініціатори, найчастіше ставлять експертові такіі запитання: «Чи можливо відчинити 

наданий на дослідження циліндричний механізм ключами, які надані для дослідження?»; «Чи 

міг гр. ХХХХХХХХ відчинити циліндровий механізм замка підібраним ключем, який був 

вилучений в останнього під час огляду місця події від ХХ.ХХ.ХХХХ?».  

Для ефективного вирішення поставлених питань при проведенні судової трасологічної 

експертизи судовому експерту необхідно застосувати загальні та загальнонаукові методи 

дослідження наданих для експертизи об’єктів - циліндрових механізмів, навісних замків та 

ключів.  

До загально наукових методів належать спостереження, вимірювання, експеримент, 

порівняння та ін. [4].  

Враховуючи вищевикладене, судовому експерту доцільно дотримуватися наступного 

алгоритму: 

- здійснити огляд та вимірювання вищезазначених об’єктів. Після цього доцільно 

використати метод порівняння. При порівняльному дослідженні зіставляються особливості 

будови замка з особливостями форми і розміру ключа [5]. Зокрема, доцільно візуально 

зіставити форму і розміри, а також конфігурацію і розміри ключових шпарин циліндрів 

циліндрових механізмів та навісних замків із формою розміром і конфігурацією стрижнями 

ключів наданих для дослідження на експертизу.  

У випадку надання ключа оригіналу до циліндрового механізму та навісного замка та 

інших ключів (які за версією органів досудового розслідування могли використовуватися як 

підібрані чи підроблені ключі), доцільно застосувати метод порівняння, зокрема, візуально 

зіставити форму, конфігурацію і розміри стрижнів ключів оригіналів наданих до циліндрів 

циліндрових механізмів та навісних замків з формою, конфігурацією і розмірами стрижнями 

ключів наданих для дослідження на експертизу (як підібрані чи підроблені); 

- у випадку збігів форми, конфігурації і розмірів ключових шпарин циліндрів 

циліндрових механізмів та навісних замків з стрижнями ключів наданих для дослідження, 

експерту доцільно застосувати метод експерименту. Під час експерименту необхідно 

спробувати ввести стрижень ключа в ключову шпарину циліндру. Вводити необхідно 

спершу ключі оригінали чи ключі, які надані ініціатором до циліндрового механізму та 

навісного замка як штатні; після цього необхідно вводити стрижні ключів, які надані 

ініціатором як підроблені та чи підібрані. Введення стрижні ключів, які надані ініціатором як 

підроблені чи підібрані, у ключову шпарину слід здійснювати обережно, без прикладання 

надмірних зусиль, з метою запобігання залишення ними слідів на внутрішніх поверхнях 

циліндрового механізму та навісного замка. 

У разі штатного входження ключів у ключову шпарину циліндрів циліндрового 

механізму та навісного замка, необхідно спробувати провернути даний циліндр; при цьому 

можливе застосування незначних експериментальних маніпуляцій зі стрижнем ключа у 

середині ключової шпарини циліндра. На даному етапі роздільного дослідження проведення 

судової трасологічної експертизи виникає необхідність фіксації провертання циліндрів 
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циліндрового механізму і навісного замка з допомогою підроблених та підібраних ключів. 

Фіксація з допомогою фотозйомки факту провертання циліндру підробленими та 

підібраними ключами на практиці викликає певні труднощі й незручності, пов’язані з 

дотримання вимог судової фотографії. Тому, на нашу думку, доцільно нормативно 

врегулювати застосування відеозйомки під час проведення судової трасологічної експертизи, 

зокрема – відеозйомки факту провертання циліндру підробленими та підібраними ключами. 

- у випадку надання дозволу на пошкодження або знищення, зміну стану чи 

властивостей наданих на експертизу об’єктів, судовий експерт може приступити до 

дослідження внутрішніх поверхонь циліндрового механізму та навісного замка. З метою 

підтвердження та фіксації факту провертання циліндрів циліндрового механізму та навісного 

замка ключами, які надані для дослідження, необхідно демонтувати циліндр з корпуса, але 

при цьому робочі штифти мають знаходитись в каналах циліндра. Далі необхідно обережно 

ввести в ключову шпарину демонтованого циліндра, який повинен бути розташований 

отворами каналів для штифтів догори, спершу стрижні ключів оригінали чи ключі, які надані 

ініціатором як штатні, а після цього фотозйомкою зафіксувати положення тильних торців 

робочих штифтів, які мають вирівнятись по контуру зовнішньої поверх циліндру. 

Аналогічну процедуру необхідно провести із підібраними чи підробленими ключами. В 

замках з циліндричними штифтами на зовнішній поверхні циліндра і на внутрішній поверхні 

патрона від отворів каналів для робочих і опорних штифтів можуть відходити напівкільцеві 

потертості, інколи з деформацією країв каналів. Такі сліди виникають у тих випадках, коли 

штифти (при вставленому ключі та спробі обернути ключем циліндр) виступають в один чи 

інший бік від поверхні циліндра на 1-2 мм. Це може мати місце або у разі введення до 

ключової шпарини ключа, що має інші розміри пропилів на стрижні, ніж ключ-оригінал, або 

у разі значної експлуатаційної зношеності ключа та штифтів і пружин, або у разі неповного 

вміщення ключа до шпарини циліндра. Необхідно додати, що утворення таких слідів не 

завжди пов’язано з відмиканням замка; найчастіше, їх утворення свідчить, що один чи кілька 

штифтів блокують циліндр в патроні, не дозволяючи йому обернутися. Лише у випадках, 

коли подібні сліди є на краях всіх каналів для штифтів (включаючи останній від лицьової 

поверхні циліндра канал) можна робити висновок, що замок був відімкнутий за допомогою 

сторонніх предметів. Найскладніше вирішити питання, чи залишені сліди підробленим 

ключем, оскільки розміри елементів борідки такого ключа звичайно відповідають розмірам 

елементів борідки ключів-оригіналів і розміщення слідів від них співпадає. Досліджуючи 

ключі-оригінали слід звертати увагу на ступінь експлуатаційної зношеності виступів і вирізів 

на їхніх борідках [4]. 

На стадії оцінки результатів проведеного дослідження та формулювання висновків 

судовим експертом здійснюються комплексна оцінка результатів проведеного експертного 

дослідження, наукове обґрунтування походження встановлених ознак, формулювання 

висновків [3]. Таким чином експерт може сформулювати один з таких висновків: 

У випадку провертання циліндра циліндрового механізму чи навісного замка із 

підібраними чи підробленими ключами, а також якщо при подальшому введенні стрижнів 

підроблених або підібраних ключів в шпарину демонтованого циліндра тильні торці робочих 

штифтів вирівняються по контуру зовнішньої поверх циліндру – тоді судовий експерт може 

сформулювати категорично позитивний висновок щодо того, що підробленим чи підібраним 

ключем можливо провернути циліндр циліндрового механізму чи навісного замка. 

У випадку неможливості провертання циліндру циліндрового механізму чи навісного 

замка із підібраними чи підробленими ключами, але якщо при подальшому введенні 
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стрижнів підроблених або підібраних ключів в шпарину демонтованого циліндру, тильні 

торці робочих штифтів виступають в один чи інший бік за поверхню циліндра із незначним 

відхиленням не більше 1 мм (із врахуванням кількості таких штифтів) – тоді судовий експерт 

може сформулювати висновок про неможливість вирішити питання щодо того, чи можливо 

підробленим чи підібраним ключем провернути циліндр циліндрового механізму чи 

навісного замка. 

У випадку неможливості циліндру циліндрового механізму чи навісного замка із 

підібраними чи підробленими ключами та якщо при подальшому введенні стрижнів 

підроблених або підібраних ключів в шпарину демонтованого циліндру, тильні торці 

робочих штифтів виступають в один чи інший бік за поверхню циліндра із значним 

відхиленням не більше 1-2 мм (із врахуванням кількості таких штифтів) – тоді судовий 

експерт може сформувати сформулювати категорично негативний висновок щодо того, що 

підробленим чи підібраним ключем наданими на експертизу не можливо провернути циліндр 

циліндрового механізму чи навісного замка. 
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відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та 

оціночної діяльності Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру Міністерства внутрішніх справ України 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ АЛГОРИТМУ ПРОВЕДЕННЯ 

СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

Сучасний етап розвитку суспільства як специфічної системи, еволюція якої відбувається 

за умов перманентного зростання швидкості науково-технічного прогресу в поєднанні із 
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загальною цифровізацією усіх сфер життєдіяльності людини, в тому числі у галузі судової 

експертизи вимагає її удосконалення. 

Функціонування інституту судової експертизи загалом, а особливо судової товарознавчої 

експертизи, фактично в умовах формування інформаційного суспільства передбачає 

необхідність безперервного оперування інформацією. 

Чинне законодавство України визначає інформацію як будь-які відомості та / або дані, 

які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді 

[1]. 

Термін «інформація» в широкому розумінні означає абстрактне судження з різними 

значеннями, які залежать від контексту вживання, може використовуватися залежно від 

сфери застосування в різних значеннях, що свідчить про складність однозначного 

визначення поняття [2]. 

Фактично сфера застосування самого поняття інформація обумовлена складністю його 

дефініції. 

У контексті застосування аналізованого поняття в галузі судової товарознавчої 

експертизи інформацію позиціонуємо як документовані або публічно оголошені відомості 

про події та явища, які відбуваються в суспільстві, державі та навколишньому середовищі 

загалом для задоволення інформаційних потреб фізичних і юридичних осіб, держави. 

За змістом інформацію поділяють на види: 

- про фізичну особу; 

- довідково-енциклопедичного характеру; 

- про стан довкілля (екологічна); 

- про товар, роботу, послугу; 

- науково-технічна; 

- податкова; 

- правова; 

- статистична; 

- соціологічна; 

- критична технологічна; 

- інша [1]. 

Алгоритм проведення судової товарознавчої експертизи вимагає динамічного 

синтезування та комбінування різних видів інформації в кожному конкретному практичному 

випадку залежно від специфіки завдань, поставлених перед судовою товарознавчою 

експертизою. 

Ключовою для експерта-товарознавця є інформація про товар, роботу, послугу, тобто 

такі відомості, що розривають характеристики товару (якість, кількість та ін.), а також 

інформація про вплив такого товару, роботи, послуги на життя та здоров’я людини [1]. 

На законодавчому рівні правовий режим інформації про товар, роботу, послугу 

насамперед регламентується Законом України «Про захист прав споживачів», Законом 

України «Про рекламу», а також іншими вітчизняними та міжнародними нормативно-

правовими актами [3, 4]. 

Чинним законодавством України процедура одержання інформації визначається як 

набуття, придбання, накопичення документованої або оголошуваної публічно інформації 

фізичними та юридичними особами або державою [5]. 
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Інформацію про товар як об’єкт дослідження при проведенні судової товарознавчої 

експертизи експерт отримує від ініціатора проведення такої експертизи з метою її 

подальшого вивчення, узагальнення та формування уявлення про досліджуваний об’єкт. 

Умовно інформацію, необхідну для проведення судової товарознавчої експертизи, 

можна поділити на первинну і вторинну. 

Первинна інформація – всі відомості про об’єкт дослідження, які надав ініціатор 

проведення судової товарознавчої експертизи на етапі її призначення. 

Вторинна інформація – сукупність даних про об’єкт дослідження, необхідних для 

проведення судової товарознавчої експертизи в кожному конкретному випадку, яка 

визначена судовим експертом як обов’язкова після вивчення первинної інформації. 

Специфіка кожного конкретного об’єкта дослідження вимагає від судового експерта 

динамічних дій з компонування та комбінування видів інформації в кожному практичному 

випадку таким чином, щоб забезпечити якісне вирішення поставленого перед ним завдання, 

керуючись власними знаннями, переконаннями та досвідом. 

Мінливі реалії інформаційного суспільства, збільшення обсягу інформації у 

геометричній прогресії та постійне ускладнення об’єктів судової товарознавчої експертизи, 

недосконалість нормативно-правової та методичної бази в галузі вимагає від судового 

експерта ефективного аналізу необхідної для дослідження інформації, її систематизації, 

конкретизації та інтерпретації з метою подальшого синтезування у висновку. 

Отже, на сучасному етапі розвитку науки, техніки, суспільства загалом та, як наслідок, 

постійного розширення асортименту товарів як ключових об’єктів судової товарознавчої 

експертизи центральним елементом алгоритму проведення судової товарознавчої експертизи 

є ефективне комбінування та синтезування судовим експертом різних видів інформації з 

метою забезпечення виконання завдання, поставленого перед ним, підвищення якості 

виконання таких експертиз та мінімізації витрат на їх проведення. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СБ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Інтенсифікація бойових дій, пов'язана з повномасштабним вторгненням на територію 

України військ російської федерації, позначилась на усіх сферах суспільного життя. Певних 

особливостей набули також і такі галузі людської діяльності, як судово-експертне 

забезпечення правосуддя, а також техніко-криміналістичне забезпечення слідчих 

(розшукових) дій та оперативно розшукових і контррозвідувальних заходів. Пропонуємо 

розглянути найбільш характерні з них. 

Мабуть, найбільш типовим, і тому очікуваним, стало значне зростання навантаження на 

експертів-вибухотехніків, на яких в експертній службі СБ України покладене досить широке 

коло обов'язків: пошук та знешкодження вибухових пристроїв, їх огляд та вилучення, 

проведення судових експертиз тощо. 

Будь-які бойові дії пов’язані з певними руйнуваннями. Але враховуючи терористичну 

тактику російських військ, спрямовану на знищення об'єктів цивільної інфраструктури, 

житлових будинків, закладів освіти тощо, масштаби руйнувань стали особливо значними.  

Відповідно, постала необхідність не лише документувати руйнування та пошкодження, але й 

оцінювати вартість їх відновлення. Це обумовило значний попит на експертів відповідних 

спеціальностей. При цьому нерідко для оцінки масштабів руйнувань експертам доводиться 

виїжджати на території, що граничать із зоною інтенсивних бойових дій, що піддає їх життя 

та здоров’я підвищеній небезпеці. 

Повномасштабне вторгнення супроводжувалось численними кібератаками. Так, однією з 

найвідоміших з них був «злам» супутників Viasat за годину до вторгнення в Україну [1]. 

Метою було позбавлення Збройних сил України та інших формувань сектору безпеки і 

оборони супутникового зв’язку. В цілому лише за перше півріччя 2022 року було 

зафіксовано 1,35 тис. кібератак [2]. При цьому втручання відбувалось не лише в 

інформаційно-телекомунікаційні системи військових об'єктів, але й об'єктів критичної 

інфраструктури цивільного призначення (комунальні підприємства, енергетика тощо). 

Цілком природньо, що вказані кібератаки, чи хоча б найбільш масштабні з них, потрібно 

було належним чином задокументувати для подальшого доказування провини країни-

агресора. Разом з цим, задіяння експертів-військовослужбовців (фахівців з комп’ютерно-

технічних та телекомунікаційних досліджень) для спеціальних заходів по забезпеченню 

безпеки та відбиттю агресії унеможливило їх залучення до фіксації злочинних дій росії у 

кіберпросторі. 

Активне застосування окупаційними військами безпілотних літальних апаратів 

підвищило актуальність такої нової експертної спеціальності, як «Дослідження безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА), які призначені для радіоконтролю і перехоплення систем 

мобільного зв’язку, фото-, відеоконтролю за об’єктами на місцевості» (код спеціальності – 

10.26). Так само використання військових роботів, а точніше захоплення ворожих 

роботизованих військових систем може потребувати залучення для їх дослідження експертів 

з дослідження робототехнічних систем спеціального призначення (код експертної 

спеціальності – 10.28).  

Але окрім нових досить затребуваними стають й деякі старі експертні спеціальності. Так, 

у березні 2022 року Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 114-2, яка 

передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення, 

переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або 

розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України 
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військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Під час 

розслідування вказаних кримінальних правопорушень нерідко виникає потреба встановити, 

чи можливо по фотографії чи відеозапису встановити точне місцезнаходження зафіксованого 

військового об'єкту. Наприклад, на телеканалі «1+1» виходить сюжет, у якому Юрій Гусев 

дає інтерв’ю, а також фігурує приміщення танкоремонтного підприємства (його назва не 

називається). Вже наступного дня  після виходу сюжету в ефір у російському телеграм-

каналі було викладено координати місця зйомки – конкретного цеху «Київського 

бронетанкового заводу», отримані шляхом детального вивчення та аналізу зображень 

відеозапису. А невдовзі по цьому цеху було нанесено ракетний удар, який не лише знищів 

приміщення, але й забрав життя людей [3]. В іншому випадку після викладання «тіктокером» 

у мережу фото із розташуванням українських військових у Києві. Згодом торговельний 

центр, біля якого перебували захисники, був знищений ракетним ударом рашистів [4]. Таку 

саму ідентифікацію місцевості, яку здійснювали аналітики ворожих спецслужб, може 

знадобитись відтворити експертним шляхом, аби процесуально підтвердити  можливість 

встановлення точних координат шляхом аналізу зображень (якщо фотографія містить геотег, 

задача спрощується у рази). Це можна зробити, призначивши в рамках кримінального 

провадження фототехнічну експертизу. До речі, проведення фототехнічної експертизи може 

бути доцільним також і для посилення доказового значення матеріалів інтернет-

розслідувачів, де вони встановлюють місце знаходження ворожих військ на місцевості за 

фотографіями із соцмереж.  

Слід зазначити, що частина описаних вище напрямків досліджень є новими, вони 

потребують розробки науково-методичної бази, кількість кваліфікованих фахівців незначна. 

Підготовка нових фахівців потребує багато часу і крім того ускладнюється мобілізацією 

частини людей, які мають достатній базовий рівень знань для відносно швидкого опанування 

вказаних напрямків досліджень. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ 

КРИТЕРІЮ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Питання допустимості доказів у кримінальному провадженні має вирішальне значення 

для вирішення завдань кримінального судочинства. Незважаючи на наявність чисельних 

досліджень цієї проблематики, низка питань залишається невирішеною. Зокрема йдеться про 

практичне застосування доктрини «плодів отруєного дерева».  

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), якщо джерело 

доказів є неналежним, то всі докази отримані за його допомогою, будуть такими ж. У 

законодавстві України ця доктрина отримала нормативне закріплення у приписах ст. 87 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України): «Недопустимими є 

докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих 

Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, 

отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини» [1]. 

Оскільки, допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом 

яких є недопустимі докази, стають недопустимими, то  практичне застосування доктрини 

«плодів отруєного дерева» має визначальне значення для оцінки допустимості висновку 

експерта як доказу у кримінальному провадженні 

Так, порушення порядку призначення перевірки, результати якої стали об’єктом 

експертного дослідження, або не відкриття матеріалів справи у порядку ст.. 290 КПК 

України щодо процесуальних підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі – 

НСРД), матеріали яких стали об’єктом експертного дослідження, призводять до визнання 

недопустимості висновку експерта як доказу у кримінальному провадженні.  

Так, Касаційний кримінальний суд визнав недопустимим висновок судово-економічної 

експертизи з огляду на порушення процедури призначення перевірки, відомості якої стали 

предметом експертного дослідження [2]. Так само як і висновок експерта, об’єктом 

дослідження якого були протоколи та матеріали НСРД, процесуальні підстави призначення 

яких не були відкриті в порядку ст. 290 КПК України [3; 4].  

Однак у 2022 році було сформовано низку правових позицій щодо уточнення доктрини 

«плодів отруєного дерева» відносно збору матеріалів та призначення судової експертизи. 

Так, згідно з п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК України недопустимими є докази, що були отримані з 

показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому 

кримінальному провадженні [1].  У зв’язку з чим виникало питання допустимості висновку 

експерта, якому на дослідження надавались зразки голосу обвинуваченого, отримані під час 

його попереднього допиту як свідка. Касаційний кримінальний суд дійшов висновку, що:  

«…зразки, що отримуються для проведення експертного дослідження, самі по собі не 

містять обставин, що входять до предмета доказування у кримінальному провадженні, а 

відтак не мають доказового значення. Їх особливий процесуальний статус покликаний 

насамперед на перевірку вже наявного у сторони кримінального провадження доказу, 

забезпечення повноти й об`єктивності проведеного дослідження з метою встановлення 

предмету конкретної експертизи. 
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У цій справі відеозапис допиту особи, яку у подальшому було визнано підозрюваним, 

використано органом досудового розслідування виключно у якості зразка голосу для 

проведення експертного дослідження, у ході якого інформативні дані, що були отримані під 

час допиту цієї особи, не використовувалися» [4]. 

 Отже, використання матеріалів допиту свідка, який надалі був визнаний підозрюваним, 

обвинуваченим є цілком допустимим для проведення судової експертизи лише у тому 

випадку, коли відповідний запис використовується як виключно зразок для порівняння, а 

висновок експерта не стосується відомостей, повідомлених особою під час допиту як свідка. 

У серпні 2022 року Велика Палата Верховного Суду (далі - ВП ВС) сформувала і нову 

правову позицію оцінки висновку експерта на предмет допустимості у контексті приписів ч. 

2 ст. 87 КПК України [5]. 

ВП ВС наголосив, що в при оцінці допустимості доказів в центрі уваги суду повинні 

знаходитися права людини і виправданість втручання в них держави незалежно від того, яка 

саме посадова особа обмежує права [5]. 

Такий підхід дозволив ВП ВС вирішити питання щодо призначення експертизи слідчим, 

який не входить до складу визначеної у кримінальному провадженні слідчої групи. ВП ВС 

наголосив, що: «суд, вирішуючи питання про допустимість даних висновку експерта як 

доказів, повинен у межах доводів сторін перевірити, чи призвів спосіб призначення 

експертизи до порушення тих чи інших прав і свобод людини, передбачених Конвенцією 

та/або Конституцією України» [5]. 

Такий підхід може отримати справедливу критику з огляду на приписи ч. 2 ст. 6 

Європейської конвенції з прав людини «Кожен, кого обвинувачено у вчиненні 

кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде 

доведено в законному порядку» [6];  ст. 62 Конституції України «Обвинувачення не може 

ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом» [7], ст.. 2 КПК України) «….до 

кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура» [1]; ч. 3 ст.. 17 КПК «Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на 

доказах, отриманих незаконним шляхом» [1]. 

Однак, ВП ВС також вказав, що «невідповідність тим чи іншим вимогам закону нівелює 

доказове значення відомостей, одержаних у результаті відповідних процесуальних дій, не в 

будь-якому випадку, а лише в разі, якщо вона призвела до порушення прав людини і 

основоположних свобод або ж ставить під сумнів походження доказів, їх надійність і 

достовірність» [5]. 

Власне і  приписи ст. 87 КПК України поняття недопустимості доказу пов’язують саме з 

істотним порушенням прав та свобод людини. Ґрунтуючись на цьому ВП ВС вказав, що у 

разі визнання доказів недопустимими суд має вмотивувати свої висновки про істотне 

порушення вимог кримінального процесуального закону, зазначивши, які саме й чиї права і 

свободи було порушено і в чому це виражалося [5]. 

Варто звернути увагу і на позицію Європейського суду з прав людини у справі 

PEDENKO v. Ukraine (No 15058/14) щодо незаконності судового рішення, ухваленого з 

порушенням правил територіальної юрисдикції про тримання заявника під вартою. ЄСПЛ 

наголосив, що необхідно розрізнювати ex facie недійсні рішення (наприклад, постанова, 

видана судом, що перевищує юрисдикцію, або коли зацікавлена сторона не мала належного 

повідомлення про слухання) та prima facie дійсні й ефективні рішення, допоки їх не скасує 

вищий суд. Рішення повинне вважатися ex facie недійсним, якщо недолік у ньому становив 
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«грубе та очевидне порушення» у винятковому сенсі, зазначеному в прецедентному праві 

ЄСПЛ [8, c. 6].  

 ЄСПЛ дійшов висновку, що рішення,  прийняті відповідно до стандартної процедури, 

передбаченої національним законодавством, можуть залишатись чинними навіть за наявності 

процесуальних недоліків формального характеру, за умови, що такі недоліки не впливають 

на законність рішення по суті [8, c. 6; 9]. 

Згадане рішення ЄСПЛ стосується гарантованого ст.5 Конвенції права на особисту 

свободу і недоторканість, однак створює правове підґрунтя для подальшого застосування 

сформованої правової позиції ВП ВС. 

Загалом формування практики ex facie та prima facie щодо процесуальних рішень про 

призначення судової експертизи, а також отримання об’єктів дослідження потребує 

подальшого вивчення. Зазначимо, що доктрина публічного права вже містить низку 

напрацювань, зокрема стосовно нікчемного та недійсного правового акта публічної 

адміністрації, і, з урахуванням особливостей кримінально-процесуального регулювання, 

може бути застосована й відносно процесуальних рішень. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ CYBORG IDEA (CYBID) V-SIM 3.0 

ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ 

Відповідно до чинних методичних положень [1], дослідження судовим експертом 

питання технічної спроможності показів (свідчень) учасників (свідків) дорожньо-

транспортної пригоди (ДТП) передбачає аналіз вказаних ними обставин та кількісних 

характеристик у двох ракурсах: 

- з точки зору відповідності інформації, яка зафіксована у вигляді слідів (слідова 

інформація) та інформації, яка зафіксована у матеріальній формі (у вигляді речових доказів); 

- з точки зору відсутності взаємної суперечності окремих обставин (кількісних 

характеристик), вказаних учасниками (свідками) ДТП. 

Практичний досвід роботи фахівців сектора автотехнічних досліджень Львівського 

НДЕКЦ МВС показує, що на дослідження часто надходять матеріали, зокрема, схеми ДТП, у 

яких зафіксовані параметри проїзної частини дороги та кінцеве розташування транспортних 

засобів, але повністю відсутня слідова інформація, яка забезпечує експертові можливість 

встановити механізм досліджуваного зіткнення транспортно-трасологічними методами. Тому 

для перевірки технічної спроможності показань водіїв відносно обставин і механізму 

розвитку ДТП доцільно застосувати «Програму моделювання руху транспортних засобів 

Cyborg Idea (CYBID) V-SIM 3.0» [2]. 

Можливість застосування програми [2] показана на прикладі фактичної ситуації 

(реальної судової експертизи), коли два автомобілі («Volkswagen Passat» та «Volkswagen 

СС») рухаються попутно (паралельно), кожен у своїй смузі руху, та на прикладі відповідних 

свідчень водіїв цих автомобілів. 

Водій автомобіля «Volkswagen СС» дає показання, що під час проїзду перехрестя 

автомобіль «Volkswagen Passat», який рухався в лівій смузі, різко повернув праворуч та 

здійснив зіткнення з автомобілем «Volkswagen СС». 

Водій автомобіля «Volkswagen Passat» дає показання, що рухався прямо, а перед 

перехрестям водій, який керував автомобілем «Volkswagen СС», не розрахував швидкості та 

не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого допустив зіткнення передньою лівою 

частиною керованого ним автомобіля «Volkswagen СС» із задньою правою частиною 

автомобіля «Volkswagen Passat». Внаслідок зазначеного контакту (зіткнення) транспортних 

засобів, автомобіль «Volkswagen Passat» розвернуло та винесло на праву сторону узбіччя. 

Для підтвердження чи спростування показань водіїв проведено дві реконструкції 

досліджуваної ДТП відповідно до механізмів зіткнення, які зазначені у показаннях обох 

водіїв. Для цього з використанням програми [2]: а) побудована (у масштабі) схема ділянки 
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дороги в місці ДТП з кінцевим розташуванням автомобілів після зіткнення; б) розташовано 

автомобілі перед зіткненням з врахуванням параметрів їх руху, вказаних у показаннях водіїв; 

в) здійснено комп’ютерне моделювання (у відео режимі); г) за потребою, у процесі 

реконструкції внесено корективи щодо місця зіткнення (якщо це місце не встановлено), кута 

зіткнення, швидкості руху та інших параметрів, з метою максимально можливого попадання 

автомобілів в місце їх кінцевого розташування після ДТП.  

Реконструкція 1, яка здійснена з показань водія автомобіля «Volkswagen СС», подана на 

рис. 1-3. 

 
Рисунок 1. Реконструкція 1. Схема 1.  

Розташування транспортних засобів перед зіткненням 

 

 
Рисунок 2. Реконструкція 1.Схема 2.  

Розташування транспортних засобів в момент зіткнення 

 

 
Рисунок 3. Реконструкція 1.Схема 3.  

Кінцеве розташування транспортних засобів після зіткнення 

Результат комп’ютерного відеомоделювання, ключові фрагменти якого зображені на 

рис. 1-3, показує, що: 

1) місце кінцевого розташування автомобіля «Volkswagen СС», отримане в результаті 

реконструкції, практично співпадає з місцем його кінцевого розташування, вказаним, на 

схемі ДТП;  
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2) місце кінцевого розташування автомобіля «Volkswagen Passat», отримане в результаті 

реконструкції, знаходиться правіше від місця його кінцевого розташування, вказаного на 

схемі ДТП 

Ідеального (абсолютного) співпадання (збіжності) в більшості випадків використання 

програми [2] отримати не вдається, оскільки не можливо повністю врахувати абсолютно усі 

чинники, які фактично впливають на параметри руху досліджуваних автомобілів у кожній 

конкретній ДТП . 

Реконструкція 2, яка здійснена з показань водія автомобіля «Volkswagen Passat», подана 

на рис. 4-6. 

 
Рисунок 4. Реконструкція 2. Схема 4.  

Розташування транспортних засобів перед зіткненням 

 

 
Рисунок 5. Реконструкція 2. Схема 5.  

Розташування транспортних засобів в момент зіткнення 

 

 
Рисунок 6. Реконструкція 2. Схема 6.  

Кінцеве розташування транспортних засобів після зіткнення 

 

Результат комп’ютерного відеомоделювання, ключові фрагменти якого зображені на 

рис. 4-6, показує, що місце кінцевого розташування обох досліджуваних автомобілів, 
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отримане в результаті реконструкції, знаходиться значно лівіше від місця їх кінцевого 

розташування, вказаного на схемі ДТП 

Таким чином, отримані результати реконструкції (рис. 1-6) дозволяють судовому 

експертові зробити однозначний та обґрунтований висновок про те, що показання водія 

автомобіля «Volkswagen Passat» не відповідають дійсності, тобто – вважаються 

неспроможними. 

Отже, при наявності мінімальної кількості слідової інформації на місці події 

використання програми [2] дозволяє судовому експертові підтвердити або спростувати 

показання учасників ДТП, якщо вказані у їхніх свідченнях механізми розвитку події 

відрізняються. Але при цьому варто брати до уваги, що при схожих механізмах розвитку 

ДТП вирішення питання спроможності чи неспроможності показань учасників (свідків) ДТП 

за допомогою цієї програми [2] може бути проблемним, оскільки кінцеві результати можуть 

бути схожі.  

Перелік використаних джерел 
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БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

Останні роки характеризуються збільшеною увагою до проблем харчування як 

найважливішого фактора, що опосередковує зв'язок людини із зовнішнім середовищем, 

визначає стан її біологічного здоров'я та зумовлює збереження генофонду населення. 

Жорсткі вимоги до організації харчування всіх верств населення, особливо воєнного 

контингенту, тимчасово переміщених осіб та інш. ставлять умови воєнного стану в Україні.  

Це пов’язано з повною відсутністю або недостатністю необхідних санітарно-гігієнічних 

умов, обмеженістю асортиментного складу харчових продуктів, що обумовлено  короткими 

термінами зберігання традиційних видів сировини і багатьох видів продуктів, а також часто 

неможливістю створити такі умови. 
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Організація харчування учасників військових дій, тимчасово переселених дітей та 

дорослого населення потребує термінової розробки спеціального асортименту продуктів не 

лише з урахуванням досягнень нутриціології. Особливо необхідно передбачити нутрієнтний 

склад продуктів, що має підвищені реабілітаційні можливості.  

Саме тому метою роботи було розроблення нових фортифікованих видів продукції 

підвищеної біологічної активності та харчової цінності в зручній для використання 

споживачами тарі, забезпечення відповідності продукції мікробіологічним регламентам і 

санітарним нормам якості та безпеки протягом тривалого зберігання. 

Для визначення можливості використання традиційних і інтродукованих видів харчової 

сировини здійснено аналітичний огляд та проведено аналіз багатьох видів сировинних 

ресурсів за комплексом показників харчової цінності з визначенням харчової щільності їх 

калорій, що частково знайшло відображення в наведених публікаціях [1-3].  За результатами 

цих досліджень визначено види сировинних ресурсів, які можуть надавати певних 

фортифікаційних і реабілітаційних властивостей при включенні їх в комбіновані харчові 

продукти. Визначено перелік видів сировинних ресурсів, які доцільно включати до раціонів 

харчування, спеціалізованих продуктів і метаболічно орієнтованих комплексів. 

Особливу увагу було приділено розробці нових видів продукції тривалого зберігання, в 

першу чергу консервованих продуктів, виготовлених з застосуванням сучасних способів і 

прийомів збереження харчової цінності рослинної і тваринної сировини під час її 

технологічної переробки, а також з використанням сучасних видів та типів споживчої тари, 

зручної для використання в умовах воєнного часу.  

Розроблені види консервованих харчових продуктів широкого асортименту, що 

включають перші та другі страви. Це, зокрема, різноманітні супи на м’ясному бульйоні, 

борщ з м’ясом, асортимент різноманітних каш, тощо.  Продукція фасована в зручну для 

одноразового використання упаковку - реторт-пакети різної ємності: від 350 до 500 см
3
.  

Для всього асортименту консервованої продукції розроблено режими теплової обробки 

на сучасному стерилізаційному устаткуванні виробництва різних країн світу. Проведено 

комплекс хіміко-технологічних та мікробіологічних досліджень розробленого асортименту 

консервованої продукції. Результати дослідження залишкової мікробіоти показали 

промислову стерильність та мікробіологічну стабільність консервів, а також підтвердили 

їхню високу якість і безпечність. 

Біологічну активність та інтегральну безпеку консервованої продукції досліджено також 

методом біотестування з використанням двох видів тест-організмів. Це дозволило 

підтвердити безпечність продукції на організмовому та клітинному рівнях. 

Таким чином, нові види консервованої продукції характеризуються найбільш 

збалансованим за основними і незамінними факторами харчування складом, мають 

підвищені реабілітаційні можливості та відповідають сучасним вимогам щодо безпечного 

харчування українців в умовах воєнного стану. 
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ПЛОДООВОЧЕВІ ДОБАВКИ ДО ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

Плоди і овочі відіграють важливу роль в життєдіяльності людини. Значення їх полягає в 

тому, що вони є основними постачальниками вітамінів, пектинових речовин, клітковини, а 

також мінеральних елементів лужного характеру, органічних кислот і вуглеводів, містять 

повноцінні білки, а також смакові речовини, що збуджують апетит. Харчові волокна, що 

входять до складу плодів й овочів поліпшують моторну функцію шлунково-кишкового 

тракту. 

Дослідження хімічного складу такої природної сировини, як плодово–ягідне пюре, 

повидло, показали їх високу харчову цінність і можливість використання в хлібопекарній 

промисловості для створення нових сортів хлібобулочних виробів з відповідними 

дієтичними властивостями. Ефективність застосування плодово-ягідних продуктів 

визначається тим, що вони є нешкідливими добавками природного походження і 

відрізняються високим вмістом найважливіших компонентів – вітамінів, органічних кислот, 

мінеральних речовин, вуглеводів, клітковини, пектину, а також відповідними 

технологічними властивостями. 

Технічний прогрес у харчовій та переробній областях у світі базується на досягненнях 

науки, у тому числі, науки про харчування, і пов'язаний із новими технологічними 

можливостями, що з'явились та продовжують з'являтись внаслідок досягнень науки та 

техніки. Великий вплив на нього має погіршення стану екології, жорстка конкуренція 

продуктів харчування на ринку. Усе це приводить не тільки до корінного удосконалення 

технології отримання традиційних продуктів харчування, а й створення нового покоління 

цих самих продуктів, що відповідають вимогам та реаліям сьогодення. Це продукти 

харчування зі збалансованим складом, низькою калорійністю, пониженим вмістом цукру та 

жирів, спеціального функціонального призначення, а, також, продукти швидкого 
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приготування та тривалого терміну зберігання. Створення продуктів харчування, що 

відповідають цим вимогам, у наш час є неможливим без застосування харчових добавок. 

У чому ж полягають функції харчових добавок? 

Ущі  

Особливо сильно змінюється колір при консервуванні овочів і фруктів. Пов’язано це з 

перетворенням хлорофілів в феофітин або зі зміною кольору антоціанових барвників в 

результаті зміни рН середовища або утворення комплексів з металами. 

Псування харчової сировини і готових продуктів - результат складних фізико-хімічних і 

мікробіологічних процесів: гідролітичних, окислювальних, розвитку мікробіальної флори. 

Вони тісно пов'язані між собою. Можливість і швидкість їх проходження визначаються 

багатьма чинниками: - складом і станом харчових систем, - вологістю, - рН середовища, - 

активністю ферментів, - наявністю в рослинній і тваринній сировині антимікробних, 

антиокислювальних і консервуючих речовин. 

Стабільність якості харчових продуктів і активність води тісно зв'язані між собою. У 

продуктах з низькою вологістю можуть відбуватися окислення жирів, неферментативне 

потемніння, втрата водорозчинних речовин (вітамінів), псування, викликане ферментами. 

Активність мікроорганізмів тут пригнічена. У продуктах з проміжною вологістю можуть 

протікати різні процеси, зокрема за участю мікроорганізмів. У процесах, що протікають при 

високій вологості, мікроорганізмам належить вирішальна роль. Через загрозу харчових 

отруєнь залежність між вмістом вологи та мікробіологічним псуванням харчових продуктів 

винятково важлива. 

Зміна вмісту вологи в продукті негативно впливає на якість і строки зберігання. При 

цьому продукти втрачають необхідну консистенцію (м’ясо) та інші якісні характеристики. 

Збільшення вмісту вологи призводить до прискорення ферментативних процесів – реакція 

Майєра. Тому контроль вмісту вологи включає регулювання вологості і температури 

зовнішнього середовища. Для регулювання вологості використовуються різноманітні 

пакувальні матеріали, які мають гідроізоляційні властивості, проте вони також мають свої 

недоліки – наприклад, мікротріщини. 

В умовах зниженої вологості продукт може втрачати вологу, а при підвищеній вологості 

він буде її акумулювати. Якщо вологість продукту і навколишнього середовища однакова, 

ніяких змін у вологовмісті відбуватися не буде. 

Тому регулювання вмісту вологи та активності води в продукті – це цілий комплекс 

заходів, спеціалізована система управління, яка підбирається індивідуально для продуктів з 

різними заданими строками зберігання. 

Було встановлено, що при цьому має значення, наскільки вода асоційована з неводними 

компонентами: вода, сильніше зв'язана, менше здатна підтримати процеси, що руйнують (що 

псують) харчові продукти, такі як зростання мікроорганізмів і гідролітичні хімічні реакції. 

Щоб врахувати ці чинники, був введений термін «активність води». Цей термін 

безумовно краще характеризує вплив вологи на псування продукту, чим просто вміст вологи. 

Природно, існують й інші чинники (такі як концентрація O2, рН, рухливість води, тип 

розчиненої речовини), які у ряді випадків можуть сильніше впливати на руйнування 

продукту. 

Вода взагалі входить до рецептури всіх харчових продуктів, але як показують досліди 

різних авторів, кінцеві продукти значно відрізняються між собою від виду доданої до 



121 

рецептури води. Якщо до рецептури продуктів замість води питної якості додається плодова 

волога, то отриманий кінцевий продукт має зовсім інші показники.  

В асептично консервованих плодових та овочевих продуктах плодова волога 

максимально під дією тепловою обробки виходить з клітин сировини. До її складу входять 

речовини які впливають на якість кінцевого продукта та поліпшують кінцевий продукт. 

Для прикладу наведемо отримані нами дані   плодово-овочевої сировини асептического 

консервування при виробництві хлібобулочних виробів. 

Хлібобулочні вироби – це група найважливіших харчових продуктів, які можливо 

вживати щоденно і при цьому вони не набридають. Дані вироби користуються великим 

споживчим попитом серед населення, відіграють суттєву роль у поповненні енергетичного 

балансу людини. Незважаючи на те, що до їх складу входять білки, жири, вуглеводи, багато 

мінеральних речовин і вітаміни групи В, хлібобулочні вироби не можуть вважатися 

збалансованими для різних категорій людей. Дітям для нормального росту потрібні булочки, 

багаті на вітаміни і мінеральні речовини, з підвищеним вмістом білків. У раціоні літніх 

людей – хлібобулочні вироби з висівками і баластними речовинами. Іншим споживачам, які 

проживають в складних екологічних умовах потрібен продукт з лікувальними, зокрема 

діабетичними властивостями. Усе більшого значення набувають вироби з дієтичними 

властивостями. Зважаючи на всі ці потреби, необхідно приділяти постійну увагу 

розширенню асортименту хлібобулочних виробів з функціональними властивостями. Це 

можливо завдяки використанню добавок натурального походження. Вони містять речовини, 

які не синтезуються організмом людини: незамінні амінокислоти, мікро- та макроелементи, 

вітаміни, антиоксиданти, поліфенольні речовини. Основною сировиною при виготовленні 

хлібобулочних виробів є пшеничне борошно, від впливу рекомендованих добавок на яке, 

залежить як якість тістового напівфабрикату, так і якість кінцевого продукту. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗШИРЕННЯ МЕЖ ПРЕДМЕТУ  

ДОРОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ ВІЙНИ  

ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Дорожньо-технічна експертиза, особливо в роки активного дорожнього будівництва в 

Україні до війни російського агресора  проти України набула важливого значення, оскільки 

за її допомогою вирішувалася безліч завдань, пов’язаних із порушеннями технічних вимог у 

галузі дорожнього будівництва. Так, виходячи із експертної практики та згідно з Науково-

методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та 

експертних досліджень [1] основні завдання дорожньо-технічної  експертизи можна 

розподілити на дві основних категорії:  

1) визначення відповідності виконаних дорожньо-будівельних робіт проєктно-технічній 

документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва доріг; 

2) визначення відповідності техніко-експлуатаційних показників дороги та (або)  

організації дорожнього руху вимогам безпеки руху.  

 Перша категорія завдань вирішується під час розслідування злочинів про розкрадання 

коштів (в основному – бюджетних), вчинених під час будівництва (ремонту) доріг, а друга – 

у процесі розслідування дорожньо-транспортних подій, коли необхідно встановити 

причинний зв'язок між дорожньо-транспортною подією та станом доріг і дорожніх умов у 

місці ДТП. Ці фактичні дані, встановлювані на підставі застосування спеціальних інженерно-

технічних знань у галузі дорожнього будівництва, складають предмет дорожньо-технічної 

експертизи.   

Аналіз статистичних даних про виконані судові експертизи у сфері будівництва доріг 

свідчить про постійне зростання кількості дорожньо-технічних досліджень. Наприклад,  у 

Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. 

Бокаріуса» (далі – ННЦ ІСЕ) у 2016 році їх було виконано 38, у 2017  – 61, у 2018 – 89, у 

2019 – 102, у 2020 –168, а в 2021 кількість виконаних дорожньо-технічних експертиз склала 

вже 201 дослідження. При цьому слід зазначити, що спостерігається призначення експертиз 

із усіх регіонів України. Безперечно, така статистика є індикатором зростання 

правопорушень у сфері будівництва доріг, що пов’язано як із розкраданнями під час 

будівництва, так і порушеннями технологічних вимог у зазначеній сфері, а також  

комплексом зазначених причин [2].  

Дисертаційне дослідження, над яким працює автор даної роботи, й стосувалося 

вирішення проблем судової дорожньо-технічної експертизи в межах вказаного предмета 

дослідження. Однак агресією російських загарбників були створені нові виклики для усіх 

сфер життя нашої держави, у тому числі, й у сфері судової експертизи взагалі та дорожньо-

технічної експертизи, зокрема. Адже ворогом із першого дні війни та на всьому її протязі 

здійснюються ракетні удари, авіаційні бомбардування та артилерійські обстріли територій 

України, що призводять до людських жертв та руйнувань об’єктів критичної інфраструктури, 

у тому числі , й мережі доріг, мостів, злітних смуг аеропортів (аеродромів)  тощо.  Таким 

чином, виникли нові завдання, пов’язані із необхідністю встановлення у кримінальних 

провадженнях фактичних даних щодо розміру матеріальної шкоди (збитків), нанесених 

державі  в результаті злочинних дій російських військових, що фактично пов’язано із  

необхідністю залучення судових експертів за спеціальністю «Дорожньо-технічні 

дослідження». 

Установи судових експертиз одразу же відреагували на потреби воєнного стану в цьому 

плані. Так, не дивлячись на  велику кількість проблемних положень у нормативно-правовому 



123 

та науково-методичному забезпеченні порядку та процедур  визначення матеріальної шкоди 

та відшкодування збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, 

можемо констатувати, що держава, у тому числі й державні судово-експертні установи, 

роблять усе можливе для об’єктивного та справедливого вирішення  цих питань. Нами вже 

зверталася увага на організацію проведення досліджень у ННЦ ІСЕ саме з питань визначення 

розміру шкоди в результаті руйнувань (пошкоджень) об’єктів дорожньої інфраструктури [3]. 

Так, на офіційному сайті ННЦ ІСЕ [4] розміщено інформацію стосовно можливостей 

проведення дорожньо-технічних експертиз/ Після отримання відповідного висновку 

експертів з’являється можливість звернутися з ним до суду, у тому числі й до  Міжнародного 

кримінального суду, заповнивши відповідні форми, які також подано на сайті. Питання, яке 

може бути вирішене судовим експертом в галузі будівельно-технічних досліджень, можна 

сформулювати таким чином: Який розмір матеріальної шкоди, завданої в результаті 

руйнування (пошкодження) ділянки дороги  або прилеглої території за адресою (кілометр, 

пікет)? Для дослідження судовому експертові окрім безпосереднього доступу до ділянки 

дороги (або іншого об’єкта дорожньої інфраструктури), необхідно надати  копію технічного 

паспорту на об’єкт (вулиця, дорога, стоянка тощо), копію проєкту будівництва (за наявності),  

акт обстеження пошкоджень та руйнувань. Зауважимо, що у разі необхідності встановлення 

експертним шляхом причини руйнування, можливе проведення вибухотехнічних досліджень. 

У такому разі можливе вирішення питання: Яким видом (видами) боєприпасів були 

спричинені пошкодження покриттю на ділянці дороги або прилеглої території за адресою 

(кілометр, пікет)? 

Отже, предмет судової дорожньо-технічної експертизи в умовах війни та відновлення 

України у повоєнний період отримав розширення своїх меж, що потребує відповідного 

науково-методичного забезпечення дорожньо-технічних досліджень.   
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ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ НИЗУ ПІДОШВИ ВЗУТТЯ  

ЗА ЗОБРАЖЕННЯМИ НА ФОТОЗНІМКАХ 

В останній час все частіше фотознімки слідів виступають в якості об’єктів досліджень 

при проведенні судових трасологічних експертиз. Основними типами досліджень є 

дослідження зображень на фотознімках слідів низу підошов взуття. Для якісного вирішення 

питань при дослідженні слідів низу підошов взуття в умовах воєнного стану та у повоєнний 

період необхідна відповідність об’єктів, які надходять на дослідження, певним критеріям.  

Метою роботи є аналіз основних критеріїв зображень на фотознімках, на яких 

зафіксовані сліди низу підошов взуття, необхідних для визначення реальних розмірних 

характеристик слідів (форми та розмірів слідів та його частин), їх елементів (форми та 

розмірів елементів, розташуванню та взаємному розташуванню елементів), окремих ознак 

слідів (їх наявність, форма, розміри, розташування та взаємне розташування) для підвищення 

ефективності роботи експертних підрозділів органів внутрішніх справ по розкриттю злочинів 

та збиранню доказової бази при розслідуванні злочинів в умовах воєнного стану та у 

повоєнний період. 

Основні критерії зображень слідів взуття формуються при фотозйомці. Від додержання 

цих критеріїв залежить можливість в подальшому дійти правильних висновків при виконанні 

експертних досліджень. 

Фіксацію слідів судових трасологічних експертиз, необхідно здійснювати методами 

вимірювальної (масштабної) зйомки. 

Масштабна фотографія виконується відповідно до наступних правил: поверхня 

масштабу розташована в тій же площині що й поверхня предмета або сліду що 

фотографуються; оптична вісь об’єктива повинна бути перпендикулярна до поверхні 

предмета; середина об'єкта що фотографується повинна бути в центрі кадру. 

Фактичні розміри предметів розраховуються за масштабом знімку. Розрахунок 

здійснюється на основі знайденого коефіцієнта зміни лінійних значень. Для цього фактичний 

розмір масштабу ділиться на величину фотографічного зображення масштабу. Частка від 

ділення є коефіцієнтом, що розраховується. Далі вимірюються розміри предмета або його 

частин. Отримані дані помножуються на коефіцієнт змін. Результатом являються реальні 

розміри зафіксованого фотозйомкою об’єкту [1, с. 161]. 

В той же час для визнання слідів наданих на дослідження, зафіксованих на зображеннях, 

отриманих при  фотозйомці вони повинні відповідати вищезазначеним та додатковим 

критеріям. 

Для отримання реальних характеристик слідів під час їх дослідження треба 

дотримуватись вимог: наявність масштабної лінійки; масштабна лінійка повинна бути 

розташована поруч і в одній площині зі слідом, без перекосів (уперед, назад, вправо, вліво), 

без слідів деформації (винятком є масштабна лінійка зі слідами деформації, у якій наявна 

окрема ділянка завдовжки не менше ніж 30 мм без таких слідів); зображення сліду має бути 

без спотворень (слід повинен бути зафіксований так, щоб оптична вісь об’єктива була 

перпендикулярна до поверхні сліду і спрямована до його центру); межі сліду не повинні 
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виходити за межі кадру зображення; чіткість зображення (як власне сліду, так і масштабної 

лінійки); контрастність зображення; на зображенні повинні бути видимими елементи сліду – 

без засвічення, тіні, закривання іншим предметом усього сліду або його частини тощо. 

Якщо, зокрема, лінійка і слід на зображенні подвоюються, але якість зображення 

відповідає зазначеним вище критеріям, то таке зображення визначається придатним для 

проведення порівняльного дослідження [2, с. 11]. 

При проведенні ідентифікаційних досліджень велике значення має встановлення точної 

форми і розмірів об’єктів, їх частин та ідентифікаційних ознак. При дослідженні слідів на 

зображеннях на фотознімках найбільш часто зустрічаються такі спотворення як спотворення 

перспективи (які обумовлені насамперед порушеннями правил фотозйомки) та спотворення 

об’єктиву фотокамери (які обумовлені конструктивними особливостями об’єктиву 

фотокамери), що вносять значні відмінності між формою та розмірами на об’єктах порівняно 

з формою та розмірами зображень на фотознімку.  

Перспектива - це закономірності зображення предметів відповідно з їх зоровим 

сприйняттям. Видимі предметні обриси, форма, забарвлення сильно змінюються в залежно 

від розташування предмета у просторі щодо ока спостерігача. Причому саме через ці зміни 

сприймаються стійкі, дійсні властивості самого предмета. Закономірні зміни масштабів 

предметів, пов'язані з їх віддаленням від спостерігача називаються лінійною перспективою. 

Властивості лінійної перспективи: предмети здаються меншими, чим вони далі; паралельні 

лінії, що йдуть в далечінь, сходяться в одній точці; грані предметів, спрямовані з променю 

зору, здаються коротшими, ніж вони є насправді. 

Спотворення перспективи - це викривлення або перетворення об’єкта, яке суттєво 

відрізняється від того, як об’єкт мав би виглядати.  

Спотворення перспективи має дві форми: спотворення розширення і спотворення 

стиснення, також називається ширококутні спотворення і довгофокусні. 

Вибір точки зйомки (ракурсу). При фотографуванні сліду камера повинна бути 

розміщена центрі сліду - зйомка з нормальної точки (нормального ракурсу). 

 

            
   Рис. 1. Зйомка з                       Рис. 2. Зйомка з                      Рис. 3. Зйомка з 

нормальної точки                       верхньої точки                        нижньої точки 
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Зйомка з нормальної точки (нормальний ракурс) - коли лінія горизонту ділить кадр 

приблизно навпіл (Рис 1). Зйомка з верхньої точки (верхній ракурс) - коли лінія горизонту не 

ділить кадр навпіл, а значно піднята або йде за рамки кадру вгору (Рис. 2). Зйомка з нижньої 

точки (нижній ракурс) - лінія горизонту йде вниз за межі кадру (Рис. 3). Слід пам'ятати, що 

фотографування з верхньою і нижньою точок зйомки приводить до різких перспективних 

скорочень, особливо з близьких відстаней і під гострими кутами до об'єктів що фіксуються. 

Дисторсія – геометричне спотворення прямих ліній. Найбільш поширеними видами 

дисторсії є діжкоподібна і подушкоподібна, також існує так звана «дисторсія у вигляді 

вусів». Якщо прямі стали опуклими - це діжкоподібна, якщо увігнутими –подушкоподібні.  

Діжко подібне спотворення - це геометричне спотворення, коли прямі лінії здаються 

вигнутими далі від центру зображення. Це пов'язано з тим, що збільшення більше в центрі 

об’єктиву, ніж уздовж країв (Рис. 4). 

Подушкоподібне спотворення  - це геометричне спотворення, коли прямі лінії вигнуті до 

центру зображення. Це пов'язано з тим, що збільшення більше на краю лінз, ніж у центрі 

(Рис. 5). 

Спотворення вуса, суворо кажучи, являє собою геометричне спотворення, яке 

демонструє бочкоподібні спотворення близько до центру оптичної осі і поступовий перехід 

до спотворень в формі подушки поблизу країв. Іноді також позначаються інші типи 

спотворень, викликані частковою корекцією бочкоподібних або подушкоподібних 

спотворень, також позначаються як спотворення вуса (Рис. 6). 

Причиною геометричних спотворень об’єктиву є його конструкція. Багато простих 

об’єктивів демонструють геометричні спотворення певного типу. Той факт, що об’єктив 

виправляє ці спотворення, залежить від додаткових корекційних елементів, доданих до 

оптичної формули об'єктиву. 

 

      
 

Рис. 4. Діжкоподібне            Рис. 5. Подушкоподібне           Рис. 6. Спотворення 

спотворення.                                  спотворення.                                 вуса. 

 

Найкращий спосіб виправити геометричні спотворення об'єктиву у польових умовах 

полягає в тому, щоб використовувати доступний об'єктив, що демонструє найменшу 

кількість небажаних спотворень. Фотозйомка повинна проводитись фотокамерами з 

об’єктивами, які не вносять спотворень до зображень слідів з нормальною стандартною 

фокусною відстанню наприклад, 50 мм. 

Таким чином для збільшення ефективності роботи експертних підрозділів органів 

внутрішніх справ по розкриттю злочинів та збиранню доказової бази при розслідуванні 



127 

злочинів в умовах воєнного стану та у повоєнний період проведено аналіз основних 

критеріїв зображень слідів низу підошов взуття на фотознімках, сформульовані основні 

параметри підвищення якості зображень слідів, які фіксуються під час оглядів місця події.  
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ВОЛОССЯ ЯК ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКСПЕРТИЗИ 

Волосся людини часто виявляють на місці події і нерідко воно є єдиним речовим 

доказом у кримінальних провадженнях. У судово-медичній практиці волосся досліджується 

при розкритті злочинів за фактами вбивств, у розслідуванні нещасних випадків, 

транспортних пригод, статевих злочинів, нанесення тілесних ушкоджень, крадіжок, а також 

при досліджені скелетованих та гнилісно-змінених трупів. Волосся дуже часто залишається 

на різних предметах, знаряддях злочину, зброї, одязі, гребінці, головних уборах потерпілих 

або підозрюваних, оскільки у людини  постійно відбувається зміна волосся і в середньому з 

голови щодня навіть випадає від 20 до 200 волосин [6].  

Для вирішення питання про можливу приналежність досліджуваного волосся 

потерпілому або підозрюваному у них вилучають зразки із п’яти ділянок: лобової, правої та 

лівої скроневої, тім’яної і потилиці у вигляді пучка у кількості не менше 15-20 штук. При 

потребі зразки беруть з обличчя, лобка, пахвових западин, грудей і кінцівок. Для порівняти 

цибулинної ділянки волосся,  його висмикують з коренем [1, 2]. 

Вилучення зразків волосся проводиться відповідно до процесуальних вимог. Якщо 

волосся людини від моменту події до моменту вилучення піддавалося якомусь впливу 

(фарбування, знебарвлювання, стрижка, завивка та ін.), то інформація про це має бути 

зафіксована у протоколі вилучення зразків.  

При ідентифікації волосся досліджуються фізичні показники: колір волосся (зовнішнім 

оглядом, а також в ультрафіолетових променях та в поляризованому світлі) і пігменту, 

міцність (еластичність), показник рефракції; морфологічні показники: форма, довжина, 

товщина, будова кутикули, коркової речовини, мозкової речовини,  кінців, розміри 

поперечних зрізів; хімічні показники: хімічний (кількісний) склад, хімічні реакції на 

забарвлене та знебарвлене волосся [3, c. 26; 5, c. 66]. 

Експертиза волосся проводиться в основному методами мікроскопії з використанням 

прийомів гістологічної та цитологічної техніки. При необхідності застосовується електронна 

мікроскопія. Групоспеціфічні фактори, а також видова специфічність кератинів волосся 

досліджуються серологічно і методами електрофорезу. Встановлення групової належності 
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волосся проводиться за ізосерологічними та імунними системами. Перспективним у 

вирішенні ідентифікаційного завдання є встановлення ДНК-поліморфізму [4 ]. 

Встановлення природи волосся, тобто чи є об’єкт волоссям, переважно проводиться за 

ознаками будови. Основними частинами волосини є стрижень  і корінь, який закінчується 

волосяною цибулиною. На поперечному зрізі волосини виділяють серцевину, кореневий шар 

і кутикулу.  

Диференціювання волосся людини і тварини грунтується на особливостях будови 

кутикули, коркового шару, серцевини та інших таксономічно значущих ознак. Так, у людини 

серцевина волосини вузька, має вигляд безструктурних невеликих острівців, у  тварин – 

широка і різноманітна (сходова однорядна і багаторядна, колонна сітчаста, альвеолярна, 

глобулярна, фібрилярна, вузлувата). Кутикула волосся людини стрічкоподібна, різного 

ступеня складності, а у тварини вона може бути не тільки стрічкоподібною, але і 

лускоподібною, шишковидною, струменеподібною, сідлоподібною, пелюстковою. Зовнішній 

шар волосини людини рівний, оскільки клітини кутикули щільно прилягають одна до одної, 

у тварин він хвилястий.  

Важливим є встановлення способу відділення волосся (вирване, випало, обірвано 

механічно або за допомогою різних знарядь, вирване, випало тощо). Дослідження 

проводиться за станом кореневих кінчиків волосся. Чітка межа відділення однієї частини 

волосся від іншої свідчить про зрізання волосся, наявність цибулини на волосі – про 

виривання волосся з коренем. При розриві волоса швидким рухом поверхня розриву рівна, 

при повільному – ступінчаста. 

Встановлення регіонального походження волосся передбачає встановлення 

приналежності його певній частині тіла і проводиться шляхом визначення товщини, 

довжини, форми, малюнку кутикули. Порівняльному дослідженню підлягає волосся тільки з 

однакових зон тіла людини. На поперечних зрізах волосся з голови людини має округлу або 

овальну форму, з вусів і бороди – багатокутну, з лобка – подовжено-овальну або 

брунькоподібної. Волосся з пахової западини і на лобку має рудуватий колір, оскільки 

постійно піддається дії поту. 

Визначення способу догляду за волоссям передбачає встановлення  фарбування, 

стрижки, завивки тощо. Виявлення використання будь-якої фарби на волоссі свідчить про 

його фарбування. За довжиною забарвлених і незабарвлених частин волосся можна 

встановити час проведення фарбування. Іноді можна визначити характер використаного 

барвника.  

При стрижці, голінні, коли має місце вплив на волосся гострих предметів, поверхня 

відділення волоса  відносно рівна, з гострими краями. Якщо гоління проводилося давно, 

кінці волоса розщеплюються. При впливі на волосся тупого предмету на волосині 

з’являється веретеноподібне потовщення і вона розволокнюється. Пошкодження волосся 

переважно зумовлюється впливом на нього різних екзогенних факторів: хімічних, 

біологічних, води, високої температури та захворювань. При дії на волосся високої 

температури спостерігається зміна кольору, втрата блиску, скручування, утворення в його 

товщі бульбашок повітря, обвуглення. Причиною пошкодження волосся може бути і вплив 

на нього деяких косметичних засобів, зокрема, дія високих концентрацій розчинів перекису 

водню при хімічній завивці або фарбуванні. 

Волосся людини містить певні хімічні елементи пропорції яких можуть бути різними. 

При тривалому контакті з деякими хімічними елементами  у волоссі відбувається їх 

накопичення (золото, миш’як та інші). 
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Встановлення статевої приналежності волосся вирішується дослідженням відмінності в 

хромосомному наборі особин чоловічої і жіночої статі, морфологічним проявом яких 

служать хроматинові утворення, які виявляються цитологічно. Встановлення приналежності 

волосся конкретній особі дозволяє порівняння волосся за всіма ознаками, доступними для 

дослідження: морфологічними, антигенними, статевими. На підставі сукупності цих ознак 

можна встановити тільки схожість або відмінність волосся але не тотожність.   

Врахування всіх ознак і особливостей волосся надає можливість його дослідженню 

набути доказового значення і суттєву допомогу при розслідуванні злочинів. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Будь-яка наукова чи навчальна дисципліна розпочинається з визначення основних 

понять, що застосовуються в ній. Державний стандарт України 3993-2000 «Товарознавство. 

Терміни та визначення» надає таке визначення товарознавства як наукової дисципліни:  

Товарознавство – наукова дисципліна, яка системно вивчає товари на всіх етапах 

життєвого циклу, методи пізнання їхньої споживної вартості (цінності), закономірності 
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формування асортименту та вимог до якості для забезпечення ефективності їх виробництва, 

обігу та споживання [1].  

Актуальна проблема товарознавства – розробка науково-теоретичних основ формування 

торгового асортименту й управління якістю товарів в умовах ринкової економіки. Об’єкт 

товарознавства – товари як продукти праці для задоволення потреб споживача та методи їх 

теоретичного та практичного пізнання. Таким чином, об’єктами товарознавства є товари, а 

також все, що з ними пов’язане: процеси зберігання, руху товару, підготовка до продажу, 

контроль якості, упакування, маркування. Предмет товарознавства – споживна вартість 

(цінність) товарів, закономірності її прояву та збереження. Товар – це продукт праці, який 

володіє здатністю задовольняти конкретні потреби людини, що розподіляється в суспільстві 

шляхом купівлі-продажу. Товар як продукт праці має подвійний характер. З одного боку, він 

є вартістю, з іншого боку – споживною вартістю. Вартість товару характеризується 

витратами суспільно необхідної праці на його проектування, виробництво та розподіл. 

Виразом вартості є його ціна.  

Споживна вартість (цінність) товару – корисність товару, яка визначається сукупністю 

його споживних властивостей і проявляється через задоволення потреб відповідно до 

призначення товару, його кількості та встановлених умов споживання або експлуатації. 

Таким чином, споживна вартість товару – це благо для людей, елемент багатства. Щоб стати 

споживною вартістю, товар має володіти корисністю. Споживна властивість товару – 

властивість товару, яка обумовлює його корисність і здатність задовольняти потреби 

споживачів і проявляється у процесі споживання. Корисність товару – це його здатність 

задовольняти певні потреби людини. Корисність речі (продукту) робить її носієм споживчої 

вартості. Корисність – поняття суб’єктивне. Той самий товар для різних людей може бути і 

корисним, і марним, і навіть шкідливим, наприклад, окуляри або ліки без призначення.  

Мета товарознавства – вивчення основоположних характеристик товару, які складають 

його споживну вартість, а також їх змін на всіх етапах товароруху. Товари як об’єкти 

товарознавчої діяльності мають чотири основні характеристики: асортиментну, якісну, 

кількісну та вартісну. Асортиментна характеристика товарів – сукупність відмінних 

групових та видових властивостей і ознак товарів, що визначають їх функціональне і (або) 

соціальне призначення. Така характеристика включає: групу, підгрупу, вид, різновид, 

найменування, торговельну марку, і встановлює принципові відмінності одного виду або 

найменування товару від іншого. Наприклад, масло вершкове, топлене і рослинне 

принципово відрізняються одне від одного функціональним призначенням і харчовою 

цінністю. Ці відмінності обумовлені також їх якісними характеристиками. 

Суб’єктами товарознавства є фізичні та юридичні особи або організації як носії певних 

прав і обов’язків, які мають мотивацію досліджувати споживні вартості товарів. Суб’єктами 

товарознавства є підприємці, споживачі і держава. 

Підприємці досліджують і формують споживні вартості товарів з метою отримання 

прибутку та визначення: що виробляти, скільки виробляти, якої якості, за якою ціною 

продавати. Споживачі досліджують і формують споживні вартості товарів з метою 

визначення їх споживчої цінності для забезпечення своєї життєдіяльності: визначення 

корисності і соціальної значимості товару, які визначають ціну, яку споживач міг би 

заплатити за товар. Держава досліджує та формує споживні вартості товарів з метою 

забезпечення компромісу інтересів підприємців і споживачів, забезпечення отримання 

максимальних податків від підприємницької діяльності, забезпечення соціальних зобов’язань 

перед населенням, які визначені Конституцією щодо кількості, якості і безпечності товарів, 
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правдивої і своєчасної інформації про них, їх доступності. В цілому суб’єктів товарознавчої 

діяльності можна поділити на дві групи: товарознавців та споживачів товару. Споживач 

товару – громадянин, що замовляє, купує, використовує товари для особистих потреб, не 

отримуючи прибутку [2]. 

Товарознавець – це фахівець у галузі товарознавства [1]. Сучасний товарознавець 

повинен не тільки досконало володіти методами оцінки якості товарів, але й знати сучасні 

методи та прийоми маркетингу та менеджменту, бути добре обізнаним з усіма 

прогресивними формами організації торгівлі, тенденціями розвитку галузей, які виробляють 

товари, а також бути ознайомленим з їх кращими зразками із розвинутих країн світу [2].  

Найактуальнішим для експертів-товарознавців є питання визначення вартості на 

минулий період, який може сягати як від декількох місяців так і до десятка років. Процес 

визначення вартості регулюється законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 

оціночну діяльність в Україні» та національного стандарту  № 1 «Загальні засади оцінки 

майна і майнових прав». 

На даний час значно (обмежено) скоротилися джерела для отримання цінової інформації, 

так як вторгнення російської армії в Україну суттєво змінило її економіку, в тому числі, 

сферу публічних закупівель, яка забезпечує задоволення важливих економічних і соціальних 

потреб як держави, так і численних суб’єктів підприємництва. Економічний розвиток 

України значною мірою визначається станом торговельно-економічних відносин між 

окремими регіонами, забезпечення населення доброякісною і безпечною продукцією 

промислових і аграрних підприємств держави. Через масштабне вторгнення рф на територію 

України зменшилась кількості суб’єктів що здійснюють  різні види торгівельної діяльності. З 

початком військової російської навали більшість українських компаній і підприємств 

опинились в територіальній, фінансовій та інформаційній блокаді. Частина бізнесу відновила 

комерційну діяльність у звичних територіальних локаціях, але багато невеликих підприємств 

стикаються з певними труднощами.  

На сучасному етапі, оцінюючи ефективність зовнішньоекономічної політики держави, 

необхідно брати до уваги співвідношення як внутрішніх, так і зовнішніх факторів впливу на 

національну економіку. 

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що одним із основних завдань товарознавчої 

експертизи є визначення вартості товарної продукції, але через вплив агресивних дій Росії на 

світову економіку України судова товарознавча експертиза теж зазнала значних складнощів 

пов’язаних з визначенням ринкової вартості, так як торгово-економічні відносини між 

окремими регіонами значно впливають на процес визначення вартості об’єктів дослідження. 

Саме тому, було б доцільним впровадити електронний накопичувач на якому зберігалася би 

інформація з ціновими пропозиціями за минулі періоди, завдячуючи якому експерти 

товарознавці могли б без перешкод визначати ринкову вартість на минулі періоди.  
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЗИТИВНОГО ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ЩОДО 

ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ 

Політика Європейського Союзу з розвитку територій та місцевості має на меті створити 

послідовну та стійку структуру для майбутнього сільських територій Європи. Проблеми 

земельних відносин ускладнюються в контексті глобальних питань трансформації системи 

існування людства. У глобальному масштабі модернізовані сільськогосподарські системи, 

які характеризуються монокультурами сільськогосподарських культур із інтенсивними 

витратами ресурсів і великомасштабними операціями на торгівельно-економічних 

міжнародних майданчиках, спричиняють економічну та трудову несправедливість, 

погіршують екосистемні послуги, посилюють зміну клімату і водночас сприяють 

глобальному кризу продовольства [1]. Тому до питання земельних відносин, права власності 

в цій сфері прикута увага сучасної наукової та політико-правової еліти.  

В світлі євроінтеграційних процесів для модерністської політичної та правової системи 

вагоме значення набув інститут імплементації позитивного досвіду у національну практику. 

Активізуватися цей процес має також в контексті земельної та адміністративної реформи, що 

болісно та проблемно відбувається в Україні. Хоча ринкова земельна реформа сприяє 

економічному розвитку та зменшує бідність шляхом підвищення безпеки прав у сфері 

приватної власності та ефективності ринку землі, однак потребує новітніх методологічних 

підходів у її реальному функціонуванні. Одним з інститутів, що потребує удосконалення є 

інститут земельно-технічної експертизи.  

При розгляді в судах загальної юрисдикції цивільних справ, пов'язаних із вирішенням 

земельних спорів, нерідко виникає питання про призначення земельно-технічної експертизи. 

Дані обставини спричинені тим, що порушення земельних прав та законних інтересів 

найчастіше пов'язано з неправильним формуванням земельної ділянки, у тому числі 

підготовкою землевпорядної та іншої документації всупереч вимогам законодавства. 

Договірні відносини щодо землі мають суттєву затребуваність. Згідно з даними 

моніторингу земельних відносин на офіційному вебсайті Держгеокадастру станом на 7 

вересня 2022 року загальна кількість угод з відчуження земельних ділянок за останній рік 

становить майже 112 тис. шт [2]. При такому поширенню спори не є рідкістю.  За 

статистикою майнових спорів саме земельні спори є найбільш поширеною категорією.  

У судовому процесі перед суддею постає безліч таких технічних питань, відповідь на які 

можуть дати лише спеціальні дослідження. Цей факт визначає необхідність проведення 

незалежної судової земельно-технічної експертизи. 

Законодавство демократичної держави приділяє велику увагу об'єктивності експерта, 

здійсненні експертних дій, які гарантують легітимність процесуальних норм. Висновок 

експерта може бути джерелом як прямих, так і та непрямих доказів, залежно від того, які 
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обставини підлягають доведенню у справі, проте завжди має велике доказове значення, 

оскільки у ньому зафіксовано обставини, що мають вирішальне значення. Грамотне 

проведення земельно-технічної експертизи та складання висновку безпосередньо визначає 

успішне виконання рішення суду. 

Поряд з цим важливо розуміти, що експертиза затребувана не тільки в судовому процесі. 

Позасудова сфера також активно послуговується експертним дослідженням, зокрема щодо 

дотримання чинного законодавства, всебічний аналіз з точки зору впливу реалізованих 

проектів на навколишнє середовище, безпечність створених умов для існування живої і 

неживої природи, гармонійної взаємодії суспільства і природи, раціональне використання і 

відтворення природних ресурсів. Цей перелік важливих сфер експертної діяльності є далеко 

невичерпним.  

Іноземний позитивний досвід стверджує про активізацію процесів залучення штучного 

інтелекту в експертну діяльність. Більше того, відповідно до досвіду Великобританії за 

рішенням органів місцевої влади можливою є експертна оцінка земельних ресурсів без 

залучення людини. Фахівці пояснюють (Grant Herbert and Xuwei Chen), що рішення щодо 

планування базується на документах і планах, які містять технічні критерії. Комп’ютерні 

програми, які формуються із залученням реальних експертів у земельній сфері, 

використовують евристику, а не алгоритми для вирішення складних проблем у різних 

областях експертизи. Цим експертні системи відрізняються від звичайних програм і 

відмінності виникають в основному через включення концепцій і методів з набагато ширшої 

області штучного інтелекту [3,c.22].  

За твердженням представників органів публічні влади та експертів у сфері 

землеупорядкування та землеустрою, такий досвід за результатами майже десятирічного 

використання має низку особливо позитивних наслідків:  

● зменшення вартості і енерговитратності експертної діяльності;  

● усунення можливого індивідуального фактору в експертній оцінці ( в контексті нашої 

держави можна вказувати про відсутність гіпотетичної корупційної складової в такій 

діяльності);  

● уніфікація стандартів експертної діяльності;  

● значне пришвидшення експертної діяльності.  

Вважаємо такий досвід буде відповідати сучасним процесам євроінтеграційної політики 

у земельній сфері, та буде корисним для імплементації в національну практику. Також 

інтегрується такі засоби експертної оцінки з реформуванням публічної сфери України щодо 

впровадження електронного урядування та запровадження нових глобалізаційних стандартів 

соціально-економічного буття.  

Проте важливо звернути увагу, що для певних видів земельно-технічної експертизи 

використання штучного інтелекту не є прийнятним. Тому важливо на підзаконному 

фаховому рівні встановити легітимні обмеження на ступінь їх застосування. Збалансованість 

використання новітніх та класичних форм експертизи є суттєвим принципом раціональності 

їх застосування.  
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ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 

У ПРОЦЕСІ ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ 

ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ 

В умовах розвитку сучасного суспільства перед державами постає значна кількість 

викликів, серед яких протидія економічній організованій злочинності залишається одним із 

ключових завдань усіх державних інституцій кожної окремої держави. В структурі сучасної 

економічної злочинності особливе місце посідає протиправна діяльність у сфері обігу 

підакцизних товарів, адже введення у подальший обіг таких товарів активно сприяє тінізації 

окремих секторів економіки України, а також створює умови для розвитку транскордонниої 

організованої злочинності. За рахунок формування кримінальних ринків вказаних товарів 

окремі суб’єкти економічних відносин отримують надприбутки та фактично здійснюють 

контрольований вплив на окремі економічні сегменти одразу декількох держав.  

Згідно статистичним даними Генеральної прокуратури України. за 2015 рік було 

обліковано 523 кримінальних правопорушення, відкритих за ознаками ст. 204 КК України 

(«Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних  

товарів»), за 2016 рік – 674; за 2017 рік – 500; за 2018 – 574; за 2019 – 562; за 2020 – 615; за 

2021 – 721 правопорушень відповідно. Однак, акцентуємо, що такі відомості підтверджують 

лише стабільно високий рівень злочинності у наведеній сфері, але не дозволяють 

висновувати про реальний рівень та структуру незаконної діяльності у сфері обігу 

підакцизних товарів. В цьому сенсі корисними виглядають офіційні відомості Державної 

приордонної служби України щодо кількості підакцизних товарів, які було затримано підчас 

руху через державний кардон України. Для оріентиру ми обираємо відомості щодо контролю 

руху товарів на українсько-польській ділянці кордону, адже довготривале двостороннье 

співробітництв на рівні стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польшею, а 

також достатньо велика протяжність сухопутного кордону Україна-Польща забезпечує 

великий товаропоток саме через українсько-польську ділянку кордону. Так, в 2021 році 

порівняно з 2020 роком в Україні спостерігалась незначна тенденція щодо зменьшення 

кількості затриманих разом на в’їзді та виїзді сигарет та алкоголя  (на 12 % сигарет та на 18 

% алкоголя відповідно) та збільшення кількості затриманого на кордоні бурштина (на 80% 

разом на в’їзді та виїзді), хоча потрібно й відзначити, що в 2022 році увага правоохоронців 

майже повністю привернута більше до диверсійних груп терористів та/або посібників 
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колаборантів; протидія організованої злочинності у сфері обігу підакцизних товарів 

залишилась лише в колі інтересів правоохоронців сусідних держав. 

Визнаючи теоретичну та практичну значимість напрацювань з досліджуваної тематики 

(Т.В. Авер’янова, Ю.П. Аленін, Р.С. Бєлкін, В.І. Гончаренко, О.О. Ейсман, О.М. Зінін, Е.П. 

Іщенко, Н.І. Клименко, О.В. Леві, В.К. Лисиченко, М.Ф. Романишин, М.В. Салтевський, М.Г. 

Щербаковський) актуалізуємо окремі питання використання спеціальних знань у процесі 

протидії протиправній діяльності організованих злочинних угрупувань у сфері підакцизних 

товарів.  

По-перше, залучення працівника експертно-криміналістичних підрозділів є необхідною 

умовою отримання найкращого результату під час огляду місця події, виявлення об’єктів. 

Адже саме експерт-криміналіст може кваліфіковано сприяти вилученню, а згодом і 

упаковуванню та збереженню всіх предметів і слідів, що мають значення за для 

встановлення істини, а також провести попереднє криміналістичне дослідження підакцизних 

товарів, марок акцизного збору чи контрольних марок та більш достовірно визначити спосіб 

підробки. 

По-друге, на початковому етапі розслідування одним з першочергових завдань слідчого 

буде призначення досліджень виявлених підроблених марок акцизного збору чи контрольних 

марок, а також підакцизних товарів. Основна мета таких досліджень це з’ясувати 

найхарактерніші ознаки підробки, що свідчать про її виготовлення певним способом і на цій 

основі висунути розшукові версії про підроблювача, його особистісні характеристики, 

можливих співучасників злочинної групи.   

По-трете, у сфері протидії протиправній діяльності у сфері підакцизних товарів 

експертні підрозділи Національної поліції матимуть й власні завдання. Зокрема такі 

підрозділи на рівні із підрозділами в Міністерстві юстиції повинні забезпечувати розвиток, 

впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію окремих процедур,  а 

саме контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, спеціальна 

допомога підчас організація впровадження електронних сервісів для суб’єктів 

господарювання. Також експертний підрозділ може бути залучений у процесс організації 

роботи, пов’язаної із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, 

відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненнят 

контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і 

пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації. 

Підсумковуючи, хочемо підкреслити, що запорукою протидії організованій злочинності 

у сфері незаконного обігу підакцизних товарів буде якісна організація процесів взаємодії та 

обміну інформацією експертних підрозділів з органами державної влади, державними 

органами іноземних держав, міжнародними організаціями.  
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ЕКСПЕРТНІ ПРОЦЕДУРИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РЕЖИМУ ТОВАРІВ  

ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Експортно-імпортний контроль є одним із способів регулювання ввезення та вивезення 

продукції особливого призначення, зокрема стосовно питань забезпечення міжнародної 

глобальної безпеки. Світова організація торгівлі (СОТ) допускає застосування обмежень на 

вивезення зброї, а переважна більшість країн йдуть шляхом розширення багатосторонньої 

взаємодії в питаннях посилення відповідальності за вивезення (ввезення) продукції 

подвійного призначення, хімічної продукції, іншої продукції та інформації, експорт (імпорт) 

яких може призвести до створення і поширення зброї масового знищення.  

Порядок та процедури, передбачені механізмом експортно-імпортного контролю, 

базуються на низці міжнародних механізмів, серед яких слід назвати: Комітет Цангера 

(ідентифікація ядерних матеріалів, обладнання для їх виробництва, а також розробка 

процедур, що регулюють їх експорт); Група ядерних постачальників (додаткові режими 

контролю за експортом ядерних матеріалів, обладнання та технологій, а також неядерних 

матеріалів для реакторів); Австралійська група (хімічна продукція та обладнання, які 

можуть бути використані для виробництва хімічної зброї, а також біологічні компоненти, що 

можуть стати основою біологічної зброї); Режим контролю за ракетними технологіями 

(ракети-носії, балістичні ракети, дослідні ракети, крилаті ракети). 

Окремо виокремлюють ще один режим – Вассенаарські угоди, об'єктами контролю 

якого є товари подвійного призначення, які можна використовувати як у цивільних цілях, 

так і для створення видів озброєнь і військової техніки, учасником яких є 41 держава, 

включаючи Україну. 

В даний час на міжнародному ринку товарів, послуг та технологій відзначаються 

тенденції, пов'язані з посиленням режимного регулювання в сферах підприємництва, 

пов’язаних з продукцією подвійного призначення. Нові тенденції розвитку експортно-

імпортного контролю знайшли своє відображення в міжнародних режимах, які не мають на 

меті створення уніфікованих правил контролю, а покликані виробити узгоджений 

міжнародний його механізм, забезпечити єдиний підхід до формування списків 

контрольованих товарів і належного обміну інформацією. 

Обмежений обіг окремих видів майна під час здійснення підприємницької діяльності, є 

механізмом державного регулювання, в якому держава, як політичний суверен, у вигляді 

громадського впливу встановлює той оборот окремих видів майна, який найбільше 

відповідає її інтересам. У світовій торгівлі існує група продукції, на експортно-імпортні 

операції з якою накладаються певні обмеження згідно з міжнародним нормативно-правовим 

актом, згаданим вище і відомим, як «Вассенарські домовленості щодо контролю за 

експортом звичайних озброєнь та технологій «подвійного застосування» [1]. Основу 

правового регулювання обороту товарів подвійного призначення становлять міжнародне та 

національне право, зумовлені принципами нерозповсюдження зброї масового ураження та 

контролю за оборотом озброєння. 

В національному законодавстві поняття товарів подвійного призначення 

(застосування) знайшло відображення в Законі України № 549-IV «Про державний контроль 

за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» 

[3], у відповідності з яким, товарами (послугами) подвійного застосування є: сировина, 

матеріали, обладнання, науково-технічна інформація, роботи, послуги, результати 

інтелектуальної діяльності, які можуть бути використані при створенні зброї масового 
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ураження, засобів її доставки, інших видів озброєння і військової техніки та стосовно яких 

встановлено експортно-імпортний контроль. 

Тобто, на рівні законодавства окреслені основні ідентифікаційні ознаки товарів 

подвійного призначення, до яких віднесено: 

1) технічні особливості; 

2) область застосування (використання); 

3) наявність особливостей під час експортно-імпортного контролю. 

Національне законодавство у сфері експортно-імпортного контролю містить кілька 

переліків товарів та технологій подвійного призначення, які в залежності від предмета 

контролю (озброєння, ядерні матеріали, ракетна зброя, хімікати тощо) розміщуються у 

різних контрольних списках [2, 3]. На рис. 1 подано узагальнені блоки списків об’єктів, які 

можуть бути пов'язані з виготовленням зброї, бути небезпечними в частині підготовки та 

(або) вчинення терористичних актів тощо. 
 

 
Рис. 1. Списки контрольованих товарів та технологій [4] 

 

В українській системі експортно-імпортного контролю можна виділити чотири 

підсистеми: 

1) режим контролю над торгівлею озброєнням та військовою технікою; 

2) обмеження зовнішньоекономічних угод з товарами та технологіями, які можуть 

бути використані при створенні озброєння, зброї масового знищення (ЗМЗ) або засобів її 

доставки, з метою нерозповсюдження ЗМЗ та підтримки міжнародної стабільності; 

3) запровадження зовнішньоторговельних квот та ліцензування на вирішення певних 

економічних завдань; 

4) контроль за специфічним експортом та імпортом. 

 
Рис. 2. Механізм правового режиму, пов'язаний із здійсненням експортно-імпортного 

контролю продукції подвійного використання 
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Поряд і цим слід назвати проблеми, що виникають у процесі здійснення експортно-

імпортного контролю щодо товарів подвійного призначення (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Проблемні питання, що виникають у процесі здійснення експортно-імпортного 

контролю товарів подвійного призначення 
 

Таким чином, можна зробити висновок, що товари подвійного призначення, будучи 

об'єктами цивільних прав, що володіють ознаками товару, призначеного для продажу, обміну 

або іншого введення в обіг, обумовлюють мету режимного регулювання, пов'язану з 

активізацією участі України у міжнародному обміні товарами, інформацією, роботами, 

послугами, результатами інтелектуальної власності, а також розширенням можливості для 

доступу українських учасників зовнішньоекономічної діяльності на світові ринки високих 

технологій. 
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December 2017. URL: https://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar. 

10. Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання. Закон України № 549-IV (Редакція від 24.10.2020). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15#Text. 

11. Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними 

передачами товарів військового призначення. Постанова КМУ. № 1807 від 20.11.2003 р. 

(Редакція від 04.05.2019). URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP031807?an=3433. 

12. Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання. Закон України № 549-IV (Редакція від 24.10.2020). 
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ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ БПЛА  

В УМОВАХ ІМІТУВАННЯ РЕАЛЬНИХ УМОВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

При підготовці питання використані практичні матеріали та результати науково–

дослідних і конструкторських робіт Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут», який з 2015 р. є активним учасником 

Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

Проблемні науково-дослідні лабораторій технології літакобудування та систем 

керування літальних апаратів НАУ ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», доступ до результатів науково-дослідних і конструкторських робіт яких був нам 

наданий, володіють достатньою матеріальною базою конструювання, випробувань і 

досліджень безпілотних повітряних суден [1, 2]. 

Дослідженню в умовах імітування реальних умов експлуатації був підданий 

квадрокоптер Matrice 300 (M300) RTK (Рис. 1) – потужний багатоцільовий безпілотний 

літальний апарат (БПЛА) професійного класу з вантажопідйомністю до 2,7 кг, вбудованою 

курсовою камерою, значним радіусом дії та тривалістю автономного польоту (до 55 хв (без 

додаткового підвісного навантаження)). 

Потужні та довговічні безколекторні електродвигуни забезпечують достатню динаміку, 

дозволяють розганяти апарат до швидкості 83 км/годину та підніматися на висоту 7 км, 

виявляти перешкоди на 360° з відривом до 40 м. 

 

 
Рис. 1. БПЛА  Matrice 300 (M300) RTK [3] 

 

БПЛА є безпілотником корпоративного класу, призначений для вирішення завдань 

інспекції промислових об'єктів (огляд великих апаратів та великих будівельних конструкцій, 

оперативна перевірка обладнання, розташованого на високих колонах, естакадах, дахах, 

інспекція високовольтних ліній електропередач, що розташовані у важкодоступній 

місцевості). Також може використовуватися для картографування та швидкого огляду 
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територій природних катастроф чи техногенних аварій за різних несприятливих погодних 

умов експлуатації.  

Для оцінювання надійності БПЛА  Matrice 300 (M300) RTK під час виконання робіт у 

складних умовах випробування (тестування) проводилось за програмою шести симуляцій 

(етапів), Протягом усієї програми випробувань вивчалося, як екстремальні умови та 

вологість впливають на двигуни безпілотника, електричні регулятори швидкості та польоту, 

а також на стабільність та надійність польоту. 

Етап 1. Дослідження під час зміни температури передбачав випробування на високі та 

низькі температури з метою оцінювання працездатності БПЛА за різних температурних 

умов. Оскільки M300 RTK використовується у регіонах з різним кліматом, важливо, щоб 

екстремальні температури не вивели його з ладу. Температури від –20 °C до + 50 °C суттєво 

не вплинули на зміну експлуатаційних характеристик дрона. 

Етап 2. Випробування на опір вітру. Сильний вітер може збити БПЛА із його шляху. У 

найгірших випадках призвести до його падіння. Дослідження проводилось в аеродинамічній 

трубі з метою вивчення та покращення характеристики БПЛА в умовах вітру. 

Досліджуваний безпілотник оснащений потужними двигунами, які дозволяють йому 

підніматися зі швидкістю до 6 м/с, літати до 23 м/с та витримувати швидкість вітру до 15 м/с 

або 33,5 миль на годину. 

Етап 3. Тест на сіль та пару. БПЛА був підданий витримуванню у соляній парі 48 год., 

щоб переконатися у його готовності працювати у складних прибережних зонах. 

Етап 4. Випробування імітацією дощу. Загалом проводити польоти під дощем не 

рекомендується. Але для критичних завдань важливо, щоб БПЛА витримав і це 

навантаження. Невеликий дощ може вплинути на керованість безпілотника, і що найбільш 

критично будь-яка волога, що потрапляє всередину, може порушити чутливі внутрішні 

електронні компоненти.  

Система класифікації ступенів захисту (IP) – система класифікації ступенів захисту 

корпусу електроустаткування від проникнення твердих предметів та води відповідно до 

міжнародних стандартів.  

IPX-1 підтверджує «захист від вертикально падаючих крапель, таких як конденсат, 

гарантуючи, що пошкодження або зупинка функціонування компонентів не буде викликано, 

якщо предмет знаходиться вертикально». 

IPX-4 підтверджує «захист від бризок води з усіх боків. Випробування тривають не 

менше 10 хв. за допомогою осцилюючого розпилювача (допускається незначне проникнення 

без шкідливих наслідків)». 

IPX-5 підтверджує «захист від струменів низького тиску (6,3 мм), спрямованих у 

довільному напрямку (допускається незначне проникнення без шкідливих наслідків)». 

Щоб переконатися, що M300 RTK буде працювати під дощем, БПЛА протестували на 

супротив імітації 3-х типів дощу за рясністю (режими IPX-1 – IPX-3). 

Етап 5. Випробування несприятливим дощем. M300 RTK тестується за допомогою 

імітації вихрового дощу (режим IPX-4), щоб продемонструвати, що воду витримує не лише 

верхня частина корпусу, а й ходова частина. Результати цього тесту показали, що M300 RTK 

працює і після зливи з кутовими водяними завісами 360°. 

Етап 6. Випробування зливою. До квадрокоптера M300 RTK був застосований 

струмінь води під високим тиском (режим-IPX-5). Результати цього випробування були 

позитивні. 
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БПЛА M300 RTK пройшов ці випробування у лабораторних умовах і отримав рейтинг 

IP-45 за градацією Center Testing International Group Co., Ltd. Це означає, що він може 

витримувати струмінь води із сопла Ø 6,3 мм з будь-якого напрямку та протистояти твердим 

речовинам з діаметром більше 1,0 мм. 
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ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

Як відомо, природа є джерелом ресурсів для існування людства. З моменту зародження 

люди навчалися не тільки виживати у природі, але й дбати про природне середовище та 

зберігати його ресурси. В епоху технологічного прогресу охорона навколишнього 

природного середовища стала особливо важливою. Це підкреслюється також і тим, що 

окремі шкідливі дії, вчинені щодо навколишнього природного середовища, визнано 

суспільно небезпечними та відповідальність за їх вчинення передбачена Кримінальним 

кодексом України [1]. 

Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли щоденно має місце руйнування  великої 

кількості промислових об’єктів, житлового фонду, флори і фауни України, екологічна 

ситуація стала надзвичайно загрозливою, відповідно, актуальним є питання щодо 

своєчасного виявлення екологічних злочинів, порядку та особливостей їх розслідування, 

попередження та боротьби з ними.  

Проведені фахівцями дослідження дали змогу скласти перелік екологічно небезпечних 

об'єктів і видів господарської діяльності (відповідно до Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у трансграничному контексті). Це: 

http://library.khai.edu/catalog
http://library.khai.edu/catalog
http://library.khai.edu/catalog
http://library.khai.edu/catalog
http://library.khai.edu/catalog
http://library.khai.edu/catalog
http://library.khai.edu/catalog
http://library.khai.edu/catalog
https://www.dji.com/matrice-300
https://www.dji.com/matrice-300
https://www.dji.com/matrice-300
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- об’єкти ядерно-паливного циклу - установки, призначені для виробництва або 

збагачення ядерного палива, регенерації відпрацьованого ядерного палива або збору, 

видалення і переробки радіоактивних відходів , ядерних боєприпасів і реакторів. 

- паливно-енергетичні об'єкти - атомні, гідравлічні і теплові електростанції та  установки 

для спалювання палива; 

- чорна і кольорова металургія - установки для доменного і мартенівського виробництва, 

підприємства чорної і кольорової металургії, машинобудівні і металообробні підприємства; 

- нафтохімічна, хімічна промисловість та коксохімічне виробництво;  

- видобуток і переробка усіх видів корисних копалин, включаючи нафту і газ; 

- целюлозно-паперова, легка промисловість; 

- будівельна індустрія; 

- мікробіологічне виробництво,  фармацевтичні підприємства; 

- виробництво, збереження, транспортування і знищення боєприпасів, вибухових 

речовин і ракетного палива; 

- магістральні автомобільні дороги, автостради загальнодержавного, обласного значення, 

аеропорти, морські порти, водяні шляхи і порти на них, залізниці; 

- тваринницькі комплекси; 

- меліоративні системи, системи водопостачання та водовідведення;  греблі і водойми; 

- полігони термічної, хімічної переробки, утилізації і поховання нерадіоактивних 

(промислових, сільськогосподарських та ін.) відходів; 

- санітарно-технічні спорудження й установки комунального призначення [2, 3]. 

Найбільш ефективними у ході досудового розслідування злочинів екологічного плану є 

експертизи. Характер експертиз визначають у першу чергу видом порушення екологічної 

рівноваги у природі. При розслідуванні злочинів, пов'язаних із забрудненням водоймищ, 

ґрунту, атмосферного повітря, для з'ясування численних обставин, що мають бути 

встановлені, призначають такі експертизи: екологічну; гідрологічну; технічну; будівельно-

технічну; технологічну; агротехнічну; ветеринарну; іхтіологічну; хімічну; санітарно-

гігієнічну; судово-медичну; криміналістичні тощо [4, 5]. 

Призначення цих судових експертиз проводять на будь-якій стадії розслідування даних 

видів злочинів, коли виникає необхідність застосування спеціальних знань у 

природоохоронній сфері. У ході їх проведення експерт може дати відповідь на такі питання: 

- який критичний рівень забруднення довкілля для певної місцевості, перевищення якого 

становить небезпеку для здоров'я населення і якісного стану середовища під час одночасної 

діяльності певних підприємств району; 

- якими можуть бути допустимий рівень викидів шкідливих речовин у водойми, 

атмосферне повітря, ґрунт, інші шкідливі впливи на довкілля цим виробничо-господарським 

об'єктом (це питання пов'язують із уже існуючим фоновим забрудненням); 

- чи мають місце порушення допустимого рівня концентрацій шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі, водоймі, ґрунті (на певній ділянці), встановлених компетентними 

органами; 

- яка екологічна шкода заподіяна в результаті порушення правил охорони довкілля, 

якими є її наслідки у майбутньому; 

- якими є безпосередні причини, що викликали конкретну екологічну шкоду; 

- чи не є дефекти екологічного характеру в проектах будівництва (реконструкції, 

припинення діяльності та ін.), планування цього об'єкта (району); 

- чи є порушення правил експлуатації очисних пристроїв причиною події; 
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- чи можна було за певних умов уникнути порушення правил охорони довкілля; якщо 

так, то яким чином; 

- які причини й умови сприяли порушенням спеціальних правил і викликаним ними 

наслідкам тощо. [6, 77] 

Ряд питань у справах розкриття злочинів проти довкілля вирішують інші види експертиз, 

зокрема: мисливствознавча: чи є спосіб, використаний при добуванні диких тварин або 

птахів, забороненим, до якого виду відносяться добуті тварини і птахи, чи даний вид тварин 

або птахів є заборонений для полювання на даній території в даний час; ветеринарна: які 

причини загибелі тварин, птахів, риби; териологічна: чи є на даних об'єктах частинки 

речовин тваринного походження; до якого виду тварин вони належать; орнітологічна: чи 

предмети на засобах злочину, одязі, взутті є підозрілим пухом певних видів птахів; 

іхтіологічна: час і причини загибелі риби; матеріальні збитки; біологічна: до якого виду 

тварин відносяться частинки речей, знайдені на об'єкті-носії; які біологічні причини настання 

шкідливих наслідків для тварин, рослин, водойм; балістична: з якої зброї вистрілена куля, 

добута з тіла тварини; екологічна: в результаті чого відбулося забруднення; в чому воно 

виразилося; які його масштаби та наслідки; технологічна: які відбулися порушення 

технічного процесу, що зумовили забруднення водойм та атмосферного повітря; 

агротехнічна: вирішує питання, пов'язані із забрудненням ґрунту хімічними добривами і 

отрутохімікатами; гідрометеорологічна: на які віддалі могли розсіятися речовини від 

джерела забруднення (площа забруднення); медична: які причини смерті чи отруєння людей, 

пов'язані із забрудненням атмосферного повітря і води; ботанічна: чи не являються рослини, 

знайдені на місці пригоди і знайдені при обшуку у обвинуваченого, рослинами одного виду; 

трасологічна: чи не складали раніше єдиного цілого знайдений на місці незаконної вирубки 

пень і стовбур вирубаного дерева, знайдений при обшуку у підозрюваного. 

Оцінюючи різноманітні негативні впливи на оточуюче середовище слід завжди з’ясувати 

за допомогою використання спеціальних знань чи відповідає проект даного об’єкта нормам, 

правилам та вимогам охорони навколишнього природного середовища та раціонального його 

використання; чи виконано будівництво певного об’єкта відповідно до вказаних норм, 

правил та вимог; чи не настали певні негативні наслідки через невідповідне проектування чи 

будівництво конкретного об’єкта; які порушення чи прорахунки в проекті або в 

технологічному процесі його здійснення призвели до певних негативних наслідків; 

конкретну службову або іншу особу, відповідальну за порушення чи прорахунки в проекті 

або технологічному процесі. 

Таким чином, можна стверджувати, що експертиза у сфері екології являє собою досить 

широке поняття, що охоплює область соціально-екологічної та інформаційно-управлінської 

практики і передбачає оцінку (дослідження і прогноз) комплексного впливу на навколишнє 

середовище, а також наслідків намірів, планованої або вже реалізованої діяльності 
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ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ  

СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ 

В умовах воєнного стану, коли щоденно має місце заподіяння великої кількості злочинів 

проти здоров’я та життя громадян, актуальним є питання щодо порядку та особливостей 

визначення ступеня тяжкості завданих тілесних ушкоджень. 

Встановлення ступеня тяжкості та характеру тілесного ушкодження здійснюється на 

підставі висновку судово-медичного експерта відповідно до Закону України “Про судову 

експертизу”, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, а також 

інструкцій та наказів Міністерства охорони здоров’я України. Згідно з п. 7 ч. 4 ст. 71 

Кримінального процесуального кодексу України, для визначення ступеня тяжкості 

заподіяного тілесного ушкодження, яке розслідується в порядку дізнання, може залучатися 

спеціаліст (лікар), який наділяється тими ж правами, що й експерт. 

Судово-медична експертиза проводиться з метою дослідження на підставі спеціальних 

знань матеріальних об'єктів, що містять інформацію про обставини справи, яка перебуває в 

провадженні органів дізнання, слідчого, прокурора чи суду. На виконання вимог п. 2 ч. 2 ст. 

242 КПК України, слідчий або прокурор зобов’язані забезпечити проведення експертизи, 

зокрема, щодо встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень [3]. З медичної 

точки зору, тілесні ушкодження являють собою порушення анатомічної цілості тканин, 

органів та їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих 

факторів: фізичних, хімічних, біологічних чи психічних. 

Тяжкість тілесних ушкоджень, як міра завданої шкоди здоров’ю людини, визначається 

судово-медичним експертом у відповідності до чинних «Правил судово-медичного 

визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» та залежить від виду тілесних 

ушкоджень, зокрема, ступеня порушення анатомічної цілісності або фізіологічної функції 
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органів та тканин, що виникли внаслідок травми. Згідно з Кримінальним кодексом України, 

розрізняють тілесні ушкодження  трьох ступенів:  тяжке,  середньої тяжкості та легке [2]. 

Проведення судово-медичної експертиза тілесних ушкоджень здійснюється під час 

дослідження живої особи. При цьому визначається які органи чи системи організму людинии 

пошкоджені. Під час експертизи встановлюється механізм кожної травми, а також 

заподіяння шкоди здоров’ю особи за конкретних обставин та низка інших питань, які мають 

істотне значення для досудового розслідування багатьох злочинів і судового розгляду у 

кримінальних провадженнях та цивільних справах. У результаті проведення таких експертиз 

отримують дані, що мають у подальшому важливе значення для доказування у 

кримінальному судочинстві [1, с. 151-153]. 

Підставами для проведення дослідження живої людини є насамперед наявні 

пошкодження тіла людини та його органів. Експертиза призначається за відповідним 

дорученням сторони кримінального провадження або ухвалою слідчого судді в порядку ст. 

243 КПК України [3]. 

Відповідно до “Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень”, ознаками тяжкого тілесного ушкодження є: 

- небезпека для життя; 

- втрата будь-якого органа або втрата органом його функцій; 

- душевна хвороба; 

- розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш ніж на одну 

третину; 

- переривання вагітності; 

- невиправне знівечення обличчя. 

Ознаками ушкоджень середньої тяжкості виступають: 

- відсутність небезпеки для життя; 

- відсутність наслідків, що визначають тілесне ушкодження як тяжке;  

- тривалий розлад здоров’я (більше 21-го дня); 

- стійка втрата працездатності від 10% до 30%.  

Ознаки легких тілесних ушкоджень передбачають:  

- короткочасний розлад здоров’я (до 21-го дня); 

- незначна стійка втрата працездатності (до 10%); 

- відсутність ознак, що зазначені вище, за наявності тілесних ушкоджень [4].  

Для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень досить наявності однієї із 

кваліфікувальних ознак.  

Під час експертизи тілесних ушкоджень у висновках експерт засвідчує: характер 

тілесних ушкоджень із медичної точки зору (садно, синець, рана, перелом тощо), зазначає 

локалізацію та характеристику їх; вид знаряддя або засобу, яким могли бути заподіяні 

ушкодження; механізм утворення ушкодження; давність заподіяння ушкодження; ступінь 

тяжкості тілесного ушкодження із зазначенням кваліфікувальної ознаки – небезпечність для 

життя, розлад здоров'я, стійка втрата працездатності тощо. За наявності в однієї особи 

кількох ушкоджень різних за походженням або за строком утворення кожне з них експерт 

характеризує окремо за наведеною схемою. 

Судово-медичний експерт повинен утриматися від визначення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень у разі невиразної клінічної картини або недостатнього клінічного, чи 

лабораторного обстеження; неясності щодо того, чим закінчиться ушкодження; відмови 

потерпілого від додаткового обстеження; відсутності оригіналів медичних документів [5].  
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У разі необхідності експертом призначається дата повторного опосвідчення. 

Мотивований висновок про неможливість зробити висновок про ступінь тяжкості тілесного 

ушкодження не звільняє експерта від необхідності відповідати на інші поставлені перед ним 

питання, що передбачені "Правилами судово-медичного визначення ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень". 

Визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень вимагає від експерта враховувати не 

лише наявність певних ушкоджень, що мають місце, а й скарги на розлади здоров'я, біль, 

розвиток певних ускладнень, порушення функції органів тощо. 

Методика судово-медичної експертизи з встановлення ступеня тяжкості тілесних 

ушкоджень складається з системи методів, основними з яких є біологічні, біофізичні та 

біохімічні. Для вирішення низки проблем використовують методи фізичної і аналітичної 

хімії, об’єднані в особливу дисципліну – судову хімію, а також досягнення фізико-технічних 

наук. 

Таким чином, судово-медична експертиза проводиться з метою дослідження на підставі 

спеціальних знань матеріальних об'єктів, що містять  інформацію про обставини справи, яка 

перебуває у провадженні органів дізнання, слідчого, прокурора чи суду. Судово-медична  

експертиза  виконується згідно із Законом України "Про судову експертизу",  Кримінальним 

процесуальним кодексом України та іншими законодавчими актами Міністерства охорони 

здоров’я України. З’ясування ступеня тяжкості тілесного ушкодження безпосередньо 

впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, процес його розслідування, 

встановлення та притягнення до покарання винної особи. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТА СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ  

ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Важливим для розуміння сутності судової експертизи є поняття її суб’єкта. Слід 

звернути увагу на те, що єдиним суб’єктом судової експертизи є судовий експерт. Судовий 

експерт - суб’єкт процесуальних правовідносин (фізична особа), що відповідає вимогам, 

установленим законодавством України, та якому відповідно до закону доручено проведення 

судової експертизи. Важливою вимогою, що висувається до судового експерта, є наявність у 

нього вищої освіти у відповідній галузі спеціальних знань, освітньо-кваліфікаційного рівня 

не нижче спеціаліста та кваліфікації судового експерта з певної експертної спеціальності [1, 

c. 35]. 

Для визначення характеру професії судового експерта принципове значення мають зміст 

і вид знань, якими він володіє. Експертні спеціальності, спеціалізації та кваліфікації не 

збігаються з базовими (вишівськими) і відрізняються від них тим, що судово-експертні 

спеціальності - це поєднання, інтеграція на базі вищої освіти знань медичних, психологічних, 

економічних, технічних та юридичних. Тобто судово-експертні спеціальності мають 

подвійну природу: основну роль відіграють базові науки, допоміжну - юридичні, зокрема 

криміналістичні. Професія судового експерта, що виникла на межі кількох видів діяльності 

як результат поєднання, сполучення, інтеграції різних елементів, сьогодні є самостійною. Її 

специфічною характеристикою вважаємо те, що категоріальний апарат, з одного боку, 

запозичується з відповідних галузей науки, з іншого - орієнтований на правове 

термінологічне поле, усталене у слідчій та судовій практиці [2, c. 247]. 

Судові історико-археологічні дослідження - доволі новий напрям у системі судових 

експертиз України, що лише в січні 2021 року став складовою Переліку видів судових 

експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового 

експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції 

України [3]. Існує необхідність розглянути особливості суб’єкта судових історико-

археологічних досліджень, тобто які саме вимоги висуваються до судового експерта-

археолога. 

Умовою проведення історико-археологічної експертизи є отримання кваліфікаційного 

документу та дозволу на проведення досліджень, згідно з Законом України «Про охорону 

археологічної спадщини» і Законом України «Про охорону культурної спадщини» та доступ 

до об’єктів дослідження (земельних ділянок і облікової документації на об’єкти 

археологічної та історичної спадщини). 

У документі про призначення історико-археологічної експертизи органом (особою), який 

(яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), обов’язково зазначається про дозвіл 

або заборону на включення інформації про хід її виконання та результати до звіту, який 

згідно із Законом України «Про охорону археологічної спадщини» передається до інституту 

археології НАН України та Міністерства культури України». Судовий експерт-археолог під 

виконання свої обов’язків має враховувати положення законів України «Про охорону 

археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини».  

Відповідно до вимог чинного законодавства, судовий експерт-археолог має отримання 

кваліфікаційного документу та дозволу на проведення досліджень, а отже зобов’язаний 

звітувати також відповідно до вимог законів України «Про охорону археологічної 

спадщини» та «Про охорону культурної спадщини». 

Звіт є обов’язковим науковим документом, який складається після проведення польових 

досліджень археологічної спадщини та подається до Польового комітету Інституту 
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археології НАН України до 1 квітня наступного після проведення досліджень року. До 31 

грудня поточного року наукові працівники, які проводили дослідження за кваліфікаційними 

документами, подають коротку інформацію до Польового комітету Інституту археології 

НАН України та Державної служби охорони культурної спадщини України Міністерства 

культури та інформаційної політики України (МКІП) за спеціальними формами [4]. 

Отже, як ми бачимо з вищевказаного, судовий експерт-археологог має додаткові 

обов’язки, відповідно до чинного законодавства. Окрім обов’язків, які встановлені у 

нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері судово-експертної діяльності, 

суб’єкт судової історико-археологічної експертизи має також дотримуватися вимог законів 

України «Про охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини», а 

отже додатково звітувати, відповідно до вимог законодавства. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЕРНОБОРОШНЯНИХ ТОВАРІВ 

З початком збройної агресії Російської Федерації на території України рухоме майно 

різних видів та форм власності зазнало і натепер зазнає втрат, пошкоджень або знищень, що 

завдає величезних втрат майнового характеру як юридичним так і фізичним особам.Тому 
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судова товарознавча експертиза, яка забезпечує протидію кримінальним правопорушенням в 

умовах воєнного стану,сьогодні є одним із затребуваних напрямків у судово-експертній 

діяльності.Одним із завдань, які вирішують експерти-товарознавці при визначенні розміру 

збитків, завданих внаслідок агресії рф на території України, є встановленнязбитків стосовно 

втрати сільськогосподарської продукції через збройну агресію рф на території України, а 

саме зерна та продуктів його переробки. 

При проведені судово-товарознавчих експертиз особливу роль відіграє ідентифікація 

товарів. Відповідно до положень вітчизняного законодавства, ідентифікація – процедура 

підтвердження відповідності органолептичних, біологічних, фізичних та хімічних параметрів 

і властивостей, специфічних для даного виду харчового продукту, тим параметрам і 

властивостям, які зазначаються при етикетуванні цього харчового продукту, а також 

процедура підтвердження загальновизнаної назви даного виду продукту, торговельної марки 

та/або комерційного (фірмового) найменування [1].  

Отже, при вирішенні питання щодо встановлення розміру збитків стосовно втратизерна 

та продуктів його переробки, необхідно звернути увагу, що доданої групи відносять–

зерноборошняні товари, а саме:крупи та борошно. 

Зерно є найважливішим продуктом сільськогосподарського виробництва, основою 

харчування людини, кормовою базою для продуктивного тваринництва. З усіх рослинних 

продуктів зерно відрізняється найбільш сприятливим співвідношенням білкових та 

небілкових речовин, які близькі до оптимального співвідношення їх у їжі людини [2; 3]. 

Зернові культури прийнято класифікувати за трьома ознаками: ботанічним, харчовим та 

виробничим.За ботанічними ознаками сучасна систематика виділяє основні категорії 

(таксони): сімейство, рід, вид, підвид, різновид, сорт.До біологічних ознак належать – форма, 

колір, склоподібність, розміри; до господарських – врожайність, стійкість до грибкових 

захворювань та ін.Технологічні ознаки – натура, кількість та якість клейковини, плівчастість, 

вихід борошна тощо. 

Класифікація за харчовими ознаками (хімічним складом) передбачає їх поділ на групи: 

- зернові культури, зерно яких багате на крохмаль (50-80%) –сімейство злакових, 

сімейство гречаних; 

- бобові культури, насіння яких багате білками (22-32%, у сої до 50%),  – горох, квасоля, 

сочевиця, боби, соя, арахіс, вигна та ін; 

- олійні культури, насіння яких багате маслом (20-60%), – соняшник та інші (родина 

складноцвітих), арахіс (бобові) тощо. 

Класифікація за виробничою ознакою (за цільовим призначенням) передбачає їх 

розподіл на борошномельні, круп'яні, кормові та технічні культури.Класифікація за цільовим 

призначенням носить дещо умовний характер, тому що в ряді випадків зерно однієї і тієї ж 

культури використовують для різних цілей. 

Окрім різноманіття зерна, на ринку присутній ще значний асортимент продуктів його 

переробки. Головним за значимістю продуктом переробки зерна є борошно–продукт, який 

одержують подрібненням у порошок зерен різних культур. В нашій державі найбільше 

виробляють пшеничного борошна (94% загального виробництва), на другому місці стоїть 

житнє (4%). Невелику кількість борошна виготовляють з ячменю, кукурудзи, гороху, сої та 

інших культур (не більше 2%). 

За товарознавчою класифікацією борошно поділяється на види, типи та сорти. Вид 

борошна визначається тією зерновою культурою, з якої вона виготовлена. Кожен вид 
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борошна має певні ознаки, властиві зерну, з якого він отриманий, наприклад, будова і форма 

клітин, властивості білків, розміри, форма і властивості крохмальних зерен та ін. 

Вид борошна поділяють на типизалежно від цільового призначення. Наприклад, 

пшеничне борошно виробляється як хлібопекарське та борошно для макаронної 

промисловості. Житнє, кукурудзяне, ячмінне борошно та борошно тритікале виготовляється 

одного типу – хлібопекарське, горохове – кулінарне, гречане, рисове та вівсяне – дієтичне; 

соєве – трьох типів: незнежирене, напівзнежирене та знежирене. 

Борошно одного й того ж виду, але різних типів відрізняється будовою частинок, фізико-

хімічними та технологічними властивостями, що досягається підбором зерна певної якості. 

У межах виду та типу розрізняють сорти борошна. Сорти борошна – різновиди, які 

належать до того самого виду, відрізняються якісними ознаками: кольором крупність, 

зольність, білизна, вміст і якість сирої клейковини.Товарні сорти борошна відрізняються за 

кольором, хімічним складом і технологічними властивостями. Наприклад, пшеничне 

хлібопекарське борошно поділяється на чотири товарних сорти: вищій, перший, другий і 

оббивний.Розрізняють наступний асортимент борошна пшеничного: 

- борошно пшеничне «Екстра»– продукт, що складається з тонкоподрібнених частинок 

ендосперму зерна пшениці, переважно його внутрішніх шарів; 

- борошно пшеничне «Люкс»– продукт, що складається переважно з тонкоподрібнених 

частинок ендосперму зерна пшениці та невеликої кількості подрібнених оболонок зерна; 

- борошно пшеничне вищого ґатунку (крупка) для макаронних виробів– продукт, що 

складається з однорідних крупнистих частинок ендосперму зерна твердої або м’якої 

пшениці; 

- борошно пшеничне першого ґатунку (напівкрупка) для макаронних виробів– продукт, 

що складається переважно з однорідних крупнистих дунстів периферійних частинок 

ендосперму зерна твердої пшениці і невеликої кількості подрібнених оболонок зерна; 

- борошно пшеничне «Одеське»–продукт, що складається з подрібнених частинок 

ендосперму зерна пшениці та невеликої кількості подрібнених частинок оболонок зерна; 

- борошно пшеничне «Українське»– продукт, що складається з подрібнених частинок 

ендосперму зерна пшениці з домішкою подрібнених оболонок; 

- борошно пшеничне «Крупчатка»– продукт, що складається переважно з крупчастих 

однорідних частинок внутрішніх шарів ендосперму зерна[4]. 

Для виробництва борошна переважно використовують пшеницю, жито, тритикале та ін., 

які в свою чергу також поділяються на сорти, а саме: 

1. Житнє хлібопекарське борошнопідрозділяють на сорти залежно від ступеня помелу і 

кількісного вмісту висівок: 

- пеклеване. Найтонший помел – для чистого житнього хліба і кондитерських виробів. 

Пеклеване борошно йде без домішок, колір у нього ніжно-кремовий; 

- сіяне. Біле із кремовим відтінком сіяне борошно містить не багато харчових волокон, з 

нього печуться вироби, калорійність у яких є низькою; 

- обдирне. За вмістом клейковини і поживністю воно на другому місці. Обдирне 

борошно застосовується для випічки чудового корисного домашнього хліба, дуже смачного і 

ароматного; 

- обойне. Для виробництва цього борошна беруть зерна, що не були очищені заздалегідь, 

і використовують грубий помел.  

2.Кукурудзяне борошно– розрізняють тонкого і крупного помелів і типу оббивного. 

Борошно має білий або жовтий колір.  
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3. Ячмінне борошно поділяють на односортне тонкого помелу та типу оббивного.  

4. Горохове продовольче борошно виготовляють односортним помелом.  

5. Соєве дезодороване борошно поділяється на знежирене, напівзнежирене і 

незнежирене. За якістю соєве борошно поділяють на два сорти: вищий і перший.  

6. Гречане борошно під назвою «дієтичне» виробляють на підприємствах 

харчоконцентратної і круп'яної промисловості з ядриці і проділу.  

7. Рисове борошно виробляють із шліфованого і дробленого рису. Воно тонкого помелу, 

білого кольору.  

Крупи після борошна є другим за значимістю продуктом переробки зерна і займають 

важливе місце в харчуванні мешканців України. Залежно від виду круп’яної культури, крупи 

поділяються на види (пшеничні, ячмінні, вівсяні, кукурудзяні, рисові, гречані та ін.), а від 

технології виготовлення – на різновиди, номери, сорти. При створенні класифікації крупи 

враховувалось: цілісність ядра (неподрібнені, подрібнені, плющені), спосіб обробки поверхні 

(нешліфовані, шліфовані, поліровані), крупності (номери), вміст доброякісного ядра і 

домішок (сорти), термічна обробка зерна (звичайні, зі скороченим часом варіння, 

швидкорозварювані і такі, що не потребують варіння). Крупи зі скороченим часом варіння 

одержують з пропареного круп’яного зерна. Для виготовлення швидкорозварюваних круп 

проводять зволоження, пропарювання, іноді розплющування і висушування круп деяких 

культур[5]. 

Отже, зерноборошняні вироби – це джерело не тільки виробництва хлібобулочних 

виробів, але й кормова база для виробництва тваринницької продукції, а також сировини для 

переробної промисловості. В зв’язку з цим питання ідентифікації, а саме 

класифікаціїзерноборошняних товарів надзвичайно гостре в теперішній час. Як наслідок, 

складова контролю класифікації повинна не лише не згортатися, а навпаки, бути 

максимально застосовною та розвиватися. Проте її застосування повинно відбуватися якісно, 

з виробленням нових інноваційних підходів до проведення товарознавчої експертизи, що 

надало б можливість зробити об'єктивний компетентний висновок. 
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ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

З АПАРАТІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ МАРКИ «APPLE IPHONE» 

Апарати стільникового зв’язку (АСЗ) в нашому сьогоденні, це невід’ємний атрибут 

сучасної людини; вони завжди поруч з нами, цілодобово. Сучасні АСЗ, що працюють на 

операційній системі (ОС) «Android» або «iOS», це не тільки пристрій для встановлення 

телефонного зв’язку між двома (або більше) абонентами, це зокрема пристрій, що дозволяє 

зберігати чималі обсяги інформації: ведення переписок в додатках по обміну миттєвими 

повідомленнями, на кшталт Telegram, Viber, WhatsApp; історії обміну електронних листів 

різних поштових додатків; історія відвідування WEB-ресурсів в мережі Інтернет; медіа-дані; 

файли, що були завантаженні шляхом встановленого з’єднання з мережею Інтернет, або 

перенесені з іншого електронного пристрою; журнал дзвінків та контактів телефонної книги; 

персональні замітки в нотатках або календарі. В основному, середньостатистичний 

користувач АСЗ, в своєму повсякденні використовує свій мобільний телефон саме для 

здійснення зазначених вище дій та операцій, це ж правило відноситься і до більшості 

злочинців, що в залежності від виду своєї діяльності, в більшій або меншій мірі, але 

застосовують свої приватні АСЗ для планування або й навіть проведення протизаконних дій. 

Тому при експертному дослідженні АСЗ, бажано прагнути до вилучення максимально 

можливого обсягу інформації з пам’яті АСЗ. З цією метою в даній роботі було розглянуто 

декілька способів вилучення інформації з пам’яті АСЗ, що працюють на основі операційної 

системи iOS. 

В роботі було розглянуто три методи вилучення інформації з пам`яті АСЗ: 

1)  з повним використанням програмно-апаратного комплексу (ПАК) UFED з 

оновленням програмного забезпечення (ПЗ) до останньої версії [1]; 

2) з використанням ПЗ «iTunes» [2] (варіант реалізації даного методу можливий на 

робочих станціях, що працюють на базі ОС «Windows» та «MacOS») з частковим 

використанням програмно-апаратного комплекcу UFED; 

3) з використанням ПЗ «libimobiledevice» [3,4] (варіант реалізації даного методу 

можливий на робочих станціях, що працюють на базі ОС «Linux») з частковим 

використанням ПАК UFED. 

Перший метод передбачає використання повного «спектру» можливостей програмно-

апаратного комплексу UFED, що включає в себе часткове або повне вилучення інформації з 

пам’яті АСЗ з подальшим аналізом та збереженням вилученої інформації, що 

супроводжується звітом по проведеному вилученню. 

Другий та третій методи передбачають створення резервних копій інформаційного 

наповнення з пам’яті АСЗ, з подальшим аналізом резервної копії за допомогою ПЗ «Cellebrite 

Physical Analyzer», що входить до пакету ПАК UFED. 

Важливо відмітити, що для всіх трьох методів, що розглядалися в даній роботі, для 

повноти отриманих даних, обов’язковим є встановлення паролю шифрування резервної 



153 

копії. У випадку, коли особа, що проводить вилучення інформації з пам’яті АСЗ, у своєму 

розпорядженні не володіє інформацією про пароль резервної копії, при наявності дозволу на 

внесення змін щодо первинного стану АСЗ, може здійснити скидання невідомого паролю 

резервного копіювання, та встановити новий довільний пароль резервного копіювання (на 

АСЗ перейти до меню «Налаштування» > «Загальні» > «Перенесення або скидання приладу», 

після чого натиснути на «Скинути»; обрати «Скинути всі налаштування» та вести пароль 

блокування АСЗ (за наявності); далі ще раз натиснути «Скинути всі налаштування», після 

чого АСЗ перезавантажиться). Скидання паролю резервного копіювання не впливає на зміну 

інформаційного наповнення пам’яті АСЗ, що представлена у вигляді історії дзвінків, списку 

контактів, медіа-даних, листування в додатках по обміну миттєвими повідомленнями. 

Відмінність 2-го та 3-го методів, полягає в тому, що ПЗ «iTunes» використовує графічну 

оболонку для взаємодії «ПЗ – користувач», а ПЗ «libimobiledevice» використовує командний 

рядок Терміналу. Приклади використання ПЗ «iTunes» та «libimobiledevice» під час 

створення резервних копій АСЗ наведено на Рис. 1 та Рис. 2. 

 
Ілюстрація 1. Процес створення резервної копії за допомогою ПЗ «iTunes» 
 

 
Ілюстрація 2. Процес створення резервної копії за допомогою ПЗ «libimobiledevice» 

Для встановлення, який саме з трьох методів є найкращим в вилученні та відновленні 

інформації, було зроблено порівняння сформованих звітів по результату роботи ПЗ 

«Cellebrite Physical Analyzer», що наведені в Табл. 1, в якій зазначені лише розбіжності у 

отриманих результатах. 
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Таблиця 1 – Порівняння отриманих результатів вилучення інформації 

№ Модуль UFED iTunes libimobiledevice 

1 Дані датчика активності 24788 24788 24804 

2 Записи журналу 1765 1765 1618 

3 Контакти 2610 2610 2600 

4 Місцезнаходження 2325 (120)
*
 2321 (120) 2102 (2) 

5 Паролі 582 581 582 

6 Бази даних 353 333 334 

7 Відеозаписи 529 529 516 

8 Зображення 22560 22368 22184 

9 Текст 114 112 112 

10 Аудіо 743 691 691 

11 Документи 18 17 17 

12 Конфігурації 2460 2408 2412 

* – відновленні видалені файли 

По іншим модулям (журнал дзвінків, журнал перегляду WEB-сторінок, інформація щодо 

історії переписок за допомогою додатків по обміну миттєвими повідомленнями, 

повідомлення електронної пошти та ін.) вилучені дані у своїй кількості та обсягах співпали. 

Як видно з порівняння результатів вилученої інформації з пам’яті АСЗ, метод, що 

передбачає використання ПАК UFED, є найбільше релевантним, так як за допомогою даного 

методу, по 11-ти з 12-ти модулів, серед яких були відмінності у показниках вилученої 

інформації, кількісні показники інформації більші ніж у 2-го та 3-го методів. У зв’язку з чим, 

можна зробити висновок, що використання ПАК UFED з ПЗ останньої версії оновлення, 

збільшує вірогідність отримання максимально можливого обсягу інформації з пам’яті АСЗ. 

Даний метод є ідеальним, при умові, якщо версія ПЗ ПАК UFED оновлена до останньої.  

У випадку, якщо версія ПЗ ПАК UFED застаріла, то це, з великою долею вірогідності, 

може бути мінусом даного методу, наприклад, через відсутність в базі профілів апаратів 

зв’язку Cellebrite, останньої моделі iPhone (вихід iPhone 14 заплановано на 7 вересня 2022р.), 

або відсутність останньої версії ПЗ iOS.  

Це означає, що перший з трьох методів, розглянутих в даній роботі, буде «фізично» не 

спроможний зробити вилучення інформації, так як версія ПЗ ПАК UFED буде неспроможна 

знайти профіль даного АСЗ в своїй базі даних, тоді як 2-й та 3-й методи, що створюють 

резервні копії інформаційного наповнення АСЗ, спокійно зможуть розпізнати АСЗ, 

встановити всю необхідну інформацію щодо АСЗ і на завершення зняти резервну копію 

даних з такого АСЗ. 

Саме така незалежність 2-го та 3-го методів від версії ОС або моделі АСЗ дозволяю 

отриману резервну копію, «пропустити» через ПЗ «Cellebrite Physical Analyzer» (навіть не 

останньої версії), та вилучити тим або іншим методом, необхідний максимум даних, що 

цікавить замовника.  

Тому на завершення, можна зробити висновок, що при певних умовах, кожен із трьох 

розглянутих методів «має право на життя». 

Перелік використаних джерел 

1. Cellebrite UFED. URL: https://cellebrite.com/en/ufed/ (дата звернення: 05.09.2022). 

2. iTunes. URL: https://www.apple.com/ua/itunes/ (дата звернення: 05.09.2022). 

3. libimobiledevice. URL: https://libimobiledevice.org/ (дата звернення: 05.09.2022). 

4. libimobiledevice. URL: https://github.com/libimobiledevice/libimobiledevice (дата 

звернення: 05.09.2022). 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ  

СУДОВОЇ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 

Криміналістичний ДНК-аналіз було впроваджено у правоохоронну практику в середині 

1980-х років. З того часу він зарекомендував себе як найбільш надійний метод ідентифікації 

особи. У цій галузі продемонстровано суттєві результати й у вирішенні завдань з пошуку 

невідомих злочинців за залишеними біологічними слідами, зокрема за допомогою 

використання баз даних ДНК, а в останні роки також і застосування новітніх технологій 

судового фенотипування. Крім того ДНК-аналіз є надзвичайно ефективним у встановленні 

біологічного батьківства та біологічної спорідненості людей. 

В Україні судові молекулярно-генетичні експертизи проводять з початку 1990-х років. 

Функціонує низка лабораторій судової генетики в державних судово-експертних установах. 

Вони виконують тисячі експертиз щорічно, демонструють значні успіхи у вирішенні завдань 

кримінального провадження. Але в нашій країні досі не визначено місце молекулярно-

генетичної експертизи в системі судових експертиз. У працівників правоохоронних органів 

слабкі уявлення про її завдання та можливості, про правила поводження з біологічним 

матеріалом. Не проводиться широкої дискусії і щодо стану та перспектив подальшого 

розвитку технологій ДНК-аналізу в слідчій та експертній практиці. Як наслідок повільно 

впроваджуються сучасні методи і техніки, які набувають все більшого поширення у світі. 

Нещодавно Верховною Радою України було прийнято закон України «Про державну 

реєстрацію геномної інформації людини». Сподіваємось, що його впровадження дозволить 

значно поліпшити ситуацію з наповненням національної бази даних ДНК і досягти значно 

більшої її ефективності у вирішенні завдань з ідентифікації невідомих слідству 

правопорушників, невпізнаних трупів і живих людей, особа яких невідома. Очікуємо, що 

актуалізуються і проблеми впровадження новітніх технологій ДНК-аналізу. Тому розглянемо 

деякі перспективні напрямки, які в майбутньому мають бути впроваджені в слідчу та 

експертну практику в Україні. 

На цей час при проведенні судової молекулярно-генетичної експертизи вітчизняні 

експерти застосовують насамперед технології STR-профілювання і, в окремих лабораторіях, 

аналіз мтДНК. Водночас в Експертній службі МВС України вже апробовано сучасні засоби і 

методи швидкого ДНК-тестування (Rapid DNA) та секвенування наступного покоління 

(NGS). Безпосередньо в судово-експертній діяльності засоби швидкого ДНК-тестування 

використовують для аналізу біологічних зразків в регіонах, де немає повноцінних 

лабораторій судової генетики. Методи NGS лише вивчаються і прямого практичного 

впровадження поки що не мають. 

Вважаємо, що швидке ДНК-тестування в Україні може використовуватись ефективніше 

та ширше, ніж зараз. Відповідна техніка призначена для оперативного встановлення ДНК-

профілю особи та його перевірки за базою даних ДНК. Вона дає можливість швидко 
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перевірити певну особу на причетність до протиправної діяльності та вжити відповідних 

процесуальних засобів. Видається, що ДНК-тестування потрібно передбачити в КПК 

України як перевірочне дослідження. Це дозволить запровадити рутинну поліцейську 

перевірку осіб на предмет причетності до кримінального правопорушення і значно зменшити 

кількість призначень молекулярно-генетичної експертизи в перевірочних цілях. Крім того, це 

дозволить належним чином організовувати молекулярно-генетичні дослідження біологічного 

матеріалу, відібраного для встановлення генетичної інформації, що підлягає державній 

реєстрації (тобто сприятиме наповненню національної бази даних ДНК), а також 

здійснювати масові ДНК-тести, потреба в яких іноді виникає при розслідуванні тяжких і 

особливо тяжких злочинів, учинених в умовах неочевидності. 

У зв’язку з військовими діями в Україні зараз значно збільшилась потреба у 

встановленні особи жертв війни методом ДНК-аналізу. Пришвидшити відповідні процеси 

можливо шляхом застосування мобільних ДНК-лабораторій і належної організації процедур 

відібрання біологічних зразків, призначення та проведення молекулярно-генетичних 

експертиз у тісній взаємодії слідчих, прокурорів і судових експертів, які змушені працювати 

в екстремальних умовах за місцем і часом. 

На окрему увагу заслуговують перспективи впровадження новітніх технологій 

криміналістичного ДНК-аналізу, які дозволяють вирішувати завдання орієнтувального 

характеру в кримінальному провадженні. Це методи судового фенотипування та пошук 

родичів за базами даних ДНК. 

Судове фенотипування дозволяє одержати орієнтовну інформацію про зовнішні ознаки 

та вік особи, яка залишила біологічні сліди. Відповідні технології поки що не відрізняються 

таким високим рівнем точності, як традиційний ДНК-аналіз, є досить коштовними, але 

демонструють практичну користь в ситуаціях, коли немає інших можливостей знайти 

зачіпку для пошуку злочинця. В Україні вони не застосовуються зовсім. Це пов’язано з тим, 

що їх масове використання є неможливим з економічних причин. Проте вважаємо, що в 

окремих випадках, зокрема для розкриття особливо тяжких злочинів, вони могли би бути 

корисними, тому мають бути в арсеналі деяких вітчизняних лабораторій судової генетики. 

Технології пошуку родичів для базами даних ДНК можливо застосовувати за умови 

наявності відповідних баз. В зарубіжних державах для цих цілей використовують як 

державні, так і комерційні бази. В Україні цей напрям поки що не розвивається. Але 

вважаємо, що інструментальна та методична база лабораторій судової генетики повинна 

передбачати перспективи його впровадження. Це актуалізується не тільки у зв’язку з 

розвитком національної бази даних ДНК при впровадженні законодавства про державну 

реєстрацію геномної інформації людини, а і з очевидним подальшим прогресом у галузі 

комерційної генетичної генеалогії. 

У підсумку відзначимо, що в сучасний період в Україні існує нагальна потреба 

подальшого розвитку інструментальної бази та методології судової молекулярно-генетичної 

експертизи в напрямках впровадження нових технологій криміналістичного ДНК-аналізу. Це 

дозволить забезпечити постійну готовність лабораторій судової генетики до викликів часу. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ  

СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ  

ЯК БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЙОГО ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Товарознавча експертиза дитячого взуття передбачає, серед іншого – комплексне 

дослідження його споживних властивостей. У свою чергу – споживні властивості сучасного 

дитячого взуття повинні бути сформовані з врахуванням особливостей стоп дітей різного 

віку, статі, національності, регіону проживання тощо [1]. Тому в ієрархії чинників 

формування споживних властивостей взуття для дітей знання про стопу мають особливе 

місце та значення. 

Відомо [2], що стопа - це надзвичайно складна структура, що складається з 26 кісток, 33 

суглобів, понад 100 м’язів, сухожиль та зв’язок, які в комплексі забезпечують підтримування 

всього тіла, адаптацію до нерівних поверхонь та поглинання (абсорбцію) ударів під час 

контакту ступні (підошви стопи) з опорою, зокрема, виконання основних функцій стопи: 

опори, локомоторної (біомеханічної), ресорної (амортизаційної), балансування (забезпечення 

рівноваги тіла), забезпечення належного мікроклімату організму. Також відомо, що стопа 

дитини містить більше хрящів, ніж кісток, а її структура повністю розвивається до 2 років, 

зміцнюється у віці 4-5 років, а у віці 13-14 років – приймає остаточну форму, як у дорослого. 

В ранньому віці стопи дитини заповнюються жировою тканиною, що називається 

фізіологічною плоскостопістю, яка, як правило, зменшується з розвитком кісток і 

зміцненням стоп. Крім того, у стопах дітей раннього віку спостерігається тенденція до 

повертання стоп всередину (in-toeing) (рис. 1) - вальгусної деформація, яку пояснюють тим, 

що сила м’язів і жорсткість зв’язок ще недостатньо розвинені.  

У ранньому віці у дитини спостерігаються часті природні випадки поєднання вальгусної 

деформації та плоскостопості стоп (стопа плоска, склепіння у середній частині стопи 

візуально відсутнє і вся опора припадає на внутрішню поверхню стопи), що унеможливлює 

виконання стопою ресорної (амортизаційної) функції, і, як наслідок, з часом може 

спричинити порушення постави, захворювання хребта тощо.  
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Рис. 1. Вальгусна деформація стоп  

 

Враховуючи вище перелічені факти про стопу дитини, важливим стає забезпечення 

дитячого взуття належним рівнем споживних властивостей, які, у свою чергу, є практичною 

реалізацією комплексу науково обгрунтованих вимог. Серед цих вимог особливе місце 

посідають вимоги до конструкції та матеріалів, які дозволяють максимально врахувати 

особливості морфологічної будови та розвитку стоп дитини [1].  

Наприклад, Американська академія педіатрії науково обґрунтувала та сформулювала 

вимоги до дитячого взуття [3], які пропорційні морфологічним особливостям стоп дитини, їх 

розвитку та безпечності для організму. Зазначені вимоги передбачають у дитячому взутті: 

 легкість та зручність, які забезпечать природній рух стопи під час контакту зі 

стабільною опорою; 

 використання натуральних матеріалів, яке забезпечить належний рівень гігієнічних 

властивостей у взутті – проникності повітря, обміну вологою (між простором у взутті та 

простором ззовні), захисту від пошкоджень мікроорганізмами тощо; 

 використання гумової підошви для забезпечення хороших фрикційних (антиковзких) 

властивостей; 

 гнучкість та м’якість, яка допоможе запобігти негативному впливу на стопу у стадії 

її розвитку, і як наслідок, деформації, слабкості та погіршенню біомеханічних властивостей 

стопи; 

 оптимальне співвідношення міцності та амортизаційних (ресорних) властивостей у 

підошві взуття, що забезпечить належний рівень адсорбції енергії в п’ятковій та пучковій 

ділянках стопи, а також уникнення негативного впливу надмірної вібрації на організм. 

 
Рис. 2. Умовні етапи розвитку дитячої стопи [4]. 



159 

Виходячи з цього, провідні виробники взуття для дітей пропонують при його виборі під 

час купівлі виокремлювати та враховувати п’ять умовних етапів розвитку стоп дитини: 1. 

Немовлята - soft sole (м’яка стопа): від 0 до 2 років; 2. Крейсерська група – xplorer: від 9 

місяців до 2 років; 3. Перші кроки - step up (активізувати): від 9 місяців до 2 років; 4. Ясельна 

група – I-walk (я гуляю): від 2 до 4 років. 5. Дошкільнята-школярі – (kid+): від 4 до 8 років. 

(рис. 2).  

Враховуючи вище зазначене та аналізуючи думки експертів та фахівців, взуття для 

немовлят повинно бути гнучким та м’яким, щоб забезпечити природний розвиток стопи, 

оскільки на даному етапі розвитку дитячої стопи взуття виконує функцію захисту від 

надмірних температур.  

Для дітей віком 2-4 роки взуття вже виконує функцію захисту від впливу несприятливих 

чинників навколишнього середовища. Тому, для даної вікової категорії рекомендується 

використовувати взуття на м’якій плоскій підошві, попри те, що за результатами опитування 

50% батьків надають перевагу дитячому взутті із супінатором (для забезпечення підтримання 

склепінчастого апарату стопи – формування правильного підйому). Проте, сучасні експерти 

та фахівці цю функцію у взутті не рекомендують на зазначеному етапі розвитку, оскільки 

ймовірний негативний вплив на природний розвиток стопи. Крім гнучкої плоскої підошви 

рекомендується надійна фіксація п’яткової частини стопи (особливо – у ділянці Ахіллового 

сухожилля). Також важливо врахувати, що приблизно у віці 2-2,5 роки починають з’являтися 

гендерні відмінності в стопі: у хлопчиків середня частина стопи ширша, а у дівчат — довша, 

вужча; тому у зазначеному віці доцільно розробляти взуття з урахуванням статті, щоб 

пристосуватись до змін морфології стопи.  

Отже, враховуючи зазначені закономірності, взуття для дітей віком 2-2,5 роки має 

забезпечувати певне підсилення ресорної (амортизаційної) функції стопи, стабільність 

п’яткової частини та гнучкість передньої частини стопи.  

У віці 4-6 років діти більш активні, тому взуття для них має відповідати функціональним 

потребам, зокрема, додатковою вимогою до дитячого взуття на цьому етапі розвитку дитячої 

стопи є гнучкість передньої частини взуття. Важливість забезпечення гнучкості передньої 

частини взуття була емпірично перевірена [3] та продемонструвала суттєві відмінності у 

діапазоні рухів щиколотки, а також у діапазоні рухів по поздовжній осі стопи під час ходіння 

босоніж та у звичайному взутті.  

Активність дітей у віці 6-10 років продовжує змінюватися, а рухи стають більш схожі на 

рухи дорослих. Підтвердженням цього є результати досліджень за кордоном [3], які 

показали, що у дітей старшого віку кут проекції центру тяжіння є більш горизонтальним, а 

довжина кроку при ходінні у взутті – збільшується порівняно з довжиною кроку при ходінні 

босоніж. Зокрема, в даний період розвитку дитини більше навантаження спостерігається на 

п’ятку.  

У віці 15 років сполучна тканина має майже таку ж цілісність, як у дорослих, і, як 

правило, дитячі стопи перестають рости. Тому на даному етапі розвитку стопи вузли 

конструкції взуття, які потребували певних особливостей у взутті для дітей віком до 15 

років, стають близькі за особливостями конструкції до аналогічних вузлів у взуття для 

дорослих. Через це основна увага приділяється контролю руху та амортизації п’яткової 

частини стопи. 

Для забезпечення усього комплексу вимог до дитячого взуття важливо не лише 

врахувати морфологічні особливості стоп дітей та їх розвитку через створення раціональної 

конструкції дитячого взуття, а й оптимальний підбір матеріалів для взуття, який, в першу 
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чергу, буде гарантувати безпечність взуттєвого виробу для споживача та навколишнього 

середовища.  

Наприклад, SATRA (незалежна дослідницька та випробувальна організація, заснована у 

Великобританії [5]) розробила три методи тестування – з використанням мікрохвильового 

розщеплення з подальшою оптично-емісійною спектрометрією з індуктивно зв’язаною 

плазмою (ICP-OES) – для оцінки взуття та інших дитячих товарів відповідно до стандартних 

операційних процедур CPSC E1001-08.2, E1002-08.2 та E1003-09.1 за такими методиками: 

 SATRA TM428:2012 – кількісне визначення загального вмісту свинцю у фарбі та 

інших подібних поверхневих покриттях 

 SATRA TM442:2012 – кількісне визначення загального свинцю в дитячих 

неметалевих виробах 

 SATRA TM443:2012 – кількісне визначення загального свинцю в дитячих металевих 

виробах. 

Кожен із цих методів був розроблений спеціально для випробувань різних типів 

матеріалів відповідно до нормативних документів. 

Отже, доцільним вважаємо розробити та затвердити нормативний документ на вимоги до 

дитячого взуття, з рахуванням вимог системи безпеки та описання у ньому оптимальних 

сучасних конструкцій взуття і пакетів матеріалів для його виготовлення з  врахуванням 

умовних етапів розвитку дитячих стоп.  
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війсковослужбовців держави-агресора, призводить до постановки нових завдань  та 

розширення їх меж у юридичній науці, зокрема, у криміналістиці.  

Такі завдання можна окреслити для всіх розділів криміналістики. 

Так, у розділі криміналістична техніка, перш за все, потребує більш широкого 

розроблення  така її ґалузь як криміналістичне дослідження зброї (криміналістичне 

зброєзнавство).  В названому розділі об’єктами криміналістичного дослідження називались 

вогнепальна стрілецька зброя та слідів її застосування, що утворювало підґалузь «судова 

балістика», холодна зброя та сліди її застосування, вибухові речовини і пристрої  

одноразового застосування та сліди їх дії, що утворювало підгалузь «криміналістична 

вибухотехніка».Тобто досліджувались  ті типові види зброї, що використовувались 

окремими злочинцями та учасниками злочинних угруповань в ході вчинення ними 

насильницьких та корисливо - насильницьких (так званих загальнокримінальних ) злочинів. 

Військові дії російських загарбників в ході так званої спеціальної військової операції на 

території суверенної України призвели до вчинення ними цілого ряду злочинів проти 

цивільного населення України з використанням всіх видів озброєння. Це призводить до 

необхідності вивчення не тільки вогнепальної стрілецької зброї, але й інших видів бойової 

зброї (кулеметів, гранатометів, мінометів, артилерійських і ракетних установок тощо), 

снарядів, мін, ракет, безпілотних літальних апаратів, дронів, їх бойових характеристик, слідів 

та обставин їх застосування.  

Все це зумовлює розширення змісту і завдань підгалузі криміналістичного 

зброєзнавства, що полягає у  криміналістичному дослідженні вибухових, хімічних, 

біологічних, радіоактивних   речовин, пристроїв та слідів їх дії (криміналістична 

вибухотехніка).   

Відповідні доповнення слід внести і до розділу криміналістична тактика. Це 

стосується передусім тактики огляду місця події, трупів, матеріальної обстановки, предметів 

і слідів, результатів застосування бойової зброї та вибухових речовин.Необхідно враховувати 

характер застосованої зброї, тривалість та наслідки її дії. Тому треба приділити увагу 

заходам особистої безпеки під час огляду місця події та правилам роботи з потенційно 

небезпечними об’єктами, зокрема, з предметами, в яких можуть приховуватись вибухівка та 

шкідливі для життя і здоров’я речовини.  

Потребує розроблення і вдосконалення тактичних прийомів огляду місць катування, 

місць масового поховання закатованих та вбитих жителів на тимчасово окупованих 

територіях, ексгумації та огляду трупа, пред’явлення трупів для впізнання. 

Обов’язковим в таких випадках є залучення  спеціалістів відповідного фахового 

профілю: спеціалістів-зброєзнавців, спеціалістів-криміналістів, судових медиків, працівників 

МНС, хіміків, біологів та інших . 

Виникає нагальна потреба у розробці нових  криміналістичних методик розслідування 

злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, зокрема, посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України (ст.110 КК України), колабораційна 

діяльність (ст. 111-1 КК) та інших злочинів проти основ національної безпеки; планування, 

підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437 КК України), порушення 

законів та звичаїв війни (ст. 438 КК), виробництво, збут і застосування зброї масового 

знищення (ст.ст. 439-440 КК), найманство (ст.447 КК) та інших злочинів проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку. 

Потребують вдосконалення та надання відповідної специфіки методики розслідування 

кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я, волі, честі та  гідності особи, проти 
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громадської безпеки, у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації і ряду інших правопорушень, що 

здійснюються в умовах воєнного стану в Україні. 

Можливо, є сенс сконцентрувати всі зазначені положення в окремому розділі 

криміналістики під назвою «воєнна криміналістика», що дало б змогу зосередити і 

цілеспрямовано проводити наукові дослідження в цьому напрямі.  
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ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ  

Згідно статті 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

одним з основних принципів охорони навколишнього природного середовища є 

обов’язковість компенсації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища[1]. Розрахунок розмірів шкодинавколишньому 

природному середовищу внаслідок забруднення, може бути підтверджений шляхом 

проведення інженерно-екологічної експертизи.  

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації з 24 лютого 2022 року Указом 

Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" №64/2022 [2], затвердженого 

Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного 

стану в Україні" [3] на території України був введений воєнний стан. Такий правовий режим 

вимагаввнесення змін в розрахунки розмірів шкоди навколишньому природному 

середовищу. Документами, які регламентують ці зміни стали «Методика розрахунку 

неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне 

повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та 

визначення розмірів завданої шкоди» от 13.04.2022 №175 [4], «Методика визначення розміру 

шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та 

бойових дій під час дії воєнного стану» от 04.04.2022 №167 [6]. 

Основні відмінності розрахунку розмірів збитків, спричинених неорганізованими 

викидами забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря в період 

дії воєнного стану наведено у Розділі ІІІ Методики [4]. Відповідно до нього розмір шкоди 

розраховується за формулою 1: 

Рш = Мі викид х Сп х Кнеб х Кв х Кмп х Кпп ,            (1) 

де, Рш - розмір шкоди, грн; Мі викид - маса неорганізованого викиду забруднюючої 

речовини або суміші таких речовин в атмосферне повітря, внаслідок надзвичайних ситуацій 

та/або під час дії воєнного стану, т; Сп - ставка податку за неорганізовані викиди 



163 

забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря відповідно до ст. 243 

Податкового кодексу України, грн/т[5]; Кнеб- коефіцієнт класу небезпеки забруднюючих 

речовин або суміші таких речовин, визначається згідно з додатком 3 до Методики[4]; Кв - 

коефіцієнт впливу на довкілля в залежності від тривалості події, визначається згідно з 

додатком 4 до Методики[4],Кмп - коефіцієнт, що залежить від масштабу подій, визначається 

згідно з додатком 5 до Методики [4], Кпп - коефіцієнт, що залежить від характеру 

походження події, визначається згідно з додатком 6 до Методики[4]. 

Під час воєнного стану коефіцієнт Кпп суттєво відрізняється за значенням від інших 

надзвичайних станів і перевищує їх (для надзвичайної ситуації він дорівнює 3, для 

надзвичайної ситуації, що призвела до неможливості проживання населення на такій 

території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності 6, а для воєнного стану 

10). Як наслідок, розмір збитків, спричинених неорганізованими викидами забруднюючих 

речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря в період дії військового стану, 

приймає значення набагато більші ніж розраховані для інших надзвичайних ситуацій. 

При визначенні розміру шкоди завданої землі, ґрунтів внаслідок надзвичайних ситуацій 

та/або збройної агресії та бойових дій під час дії військового стану слід враховувати 

засмічення земельних ресурсів відходами пластику, металу, скла, тканини та деревини на 

земельній ділянці внаслідок бойових дій. 

Відповідно до Методики [6], розмір засмічення земельних ресурсів відходами пластику, 

металу, скла, тканини та деревини на земельній ділянці внаслідок обчислюється за 

формулою 2. 

Ршз = А × Б × Гоз × Пдз × Кзз × Кег,                    (2) 

де  Ршз - розмір шкоди від засмічення земель, грн.; А - питомі витрати на ліквідацію 

наслідків засмічення земельної ділянки, в тому числі прибирання, значення якого дорівнює 

1, Б - коефіцієнт перерахунку, що при засміченні земельної ділянки сторонніми предметами, 

матеріалами, відходами та/або іншими речовинами без відповідних дозволів дорівнює 15, а 

небезпечними відходами та/або іншими небезпечними речовинами – 300; Пдз - площа 

засміченої земельної ділянки кв. м; Кзз - коефіцієнт засмічення земельної ділянки, що 

характеризує ступінь засмічення її відходами, який визначається за додатком 5 до Методики 

171 [7]; Кег - коефіцієнт еколого-господарського значення земель визначається за додатком 2 

до Методики 171[7]. При цьому значення коефіцієнтів Б, Пдз, Кззсуттєво залежать від 

масштабів і характеру обстрілу території військовослужбовцями підрозділів збройних сил 

Російської Федерації. 

Таким чином, використання методик розрахунку розмірів збитків, спричинених 

неорганізованими викидами забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне 

повітря, а також нанесеної землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної 

агресії та бойових дій під час дії військового стану дозволяє коректно враховувати його 

розміри при проведення інженерно-екологічної експертизи. 
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ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ СВИНЦЕВОГО БУКРАНІЮ, ЯК КУЛЬТОВОГО 

СИМВОЛУ В РЕЛІГІЇ ДАВНІХ ГРЕКІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР`Я 

Починаючи з ХІХ ст. і до сьогодні, при розкопках некрополів Ольвії Понтійської та 

Аполлонії Іллірійської зустрічаються мініатюрні рельєфні пластини у вигляді головок бика 

т.зв. букранії, а також сокири-лабриси, що є символічним проявом хтонічного іства бога 

продуктивних сил землі та родючості Діоніса [1, табл. 1, 4, с. 120]. 

Букранії поділяються на типологічні групи. На букраніях першої групи є зображення 

голови менади на лобі бика. Всупереч спільній думці про їх суто поховальне призначення, як 

і букраніїв інших груп, існує думка про їх прикрашальний храмовий обіг. Можливо, що ці 

букранії виготовлялися при храмах для поховальних ритуалів. Гірлянди, що прикрашають 

голови букраніїв дають зрозуміти, що вони зображують вотивних, тобто жертовних тварин, 

присвячених богу. Тварина, призначена в жертву, обов'язково прикрашалася. 

Часто букранії прикрашені листям плюща та виноградними гронами на звисаючих з 

голови бика жертовних пов'язках або гірляндах. Вони уособлювали собою жертовну тварину 

на честь Діоніса. Можна припустити, що ці культові зображення є своєрідними «іконами» 

божества, що маркують його мінливий духовний і містичний образ, постійно згадуваний 

античними авторами. 
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Досліджуваний нами артефакт із приватної колекції, має мало маркіруючих 

декоративно-сакральних аксесуарів (рис. 1-2). Його висота 4,2 см, 

ширина 4 см. На лобі бика – гірлянда із ланцюжка намистин. 

Букраній, ймовірно, походить з Ольвії. Роги відламані, відсутні 

гірлянди за винятком фрагменту праворуч. Ми не можемо визначити, 

чи закінчувалися пов'язки букранія виноградними гронами або 

пензлем з  

трьох намистин. Образ передано реалістично.  Металознавча 

експертиза не проводилась. Однак, наявна патина і жовтувато-білуваті 

забруднення, ймовірно, вапнування характерні для атрибутованих і 

віднесених до античного часу аналогічних 

артефактів. Дані артефакти не входять до 

переліку особливо цінних і поширених серед 

колекціонерів, а тому ймовірність його підроблення практично 

зводиться до нуля. Порівняльний аналіз досліджуваної пам'ятки дає 

підстави віднести його до третьої групи букраніїв (рис. 2). Зайцева 

вказує на рідкість букраніїв цього типу. Більша їх частина є 

випадковими знахідками. У зв'язку з цим датування таких букраніїв 

складне. Імовірно їх можна відносити до пізньоелліністичного або 

римського часу. Провенанс і датування нашого букранія приблизно 

такі ж самі. 

Важливо відзначити тісну роль бика в діонісійських культах. Звернувшись до античних 

авторів, бачимо, що ця роль була визначною. На це вказують епіклези божества: ταυρος, 

ταυρομορφος, ταυροφυης, ταυρωπον [Euripid: Bac.1017; Athen.II, 38 E.XI,476 A; XI,47A; Plut.: 

Quaest. Gr.36; Lykophr.:Kas.209; Nonn. Dion.VI,205; IX,15; XI,151, XII,161, XV,31, XXI,217; 

Orph. Hymn.XXX, 4; LII,2]. Також рогатість бога вказувалася з ясною сталістю рядом авторів 

[Philostr.: Imag.I,15; Nicand.: Alex.31; Orph. Hymn.LII, 10;Lukian.:Bacch.2; Nonn.:Dion.XX,306, 

317-318, XXVII,22-23; Isidor. Hisp.: Orig.VIII,11; Seneca: Hippol.756]. Як писав Афіней, у 

Кізіку був відомий ідол Діоніса у вигляді бика [Athen.XI, 51,476a]. 

Діоніс-Пілаох – він же Аїд-Брамник виходить з підземного царства бикоподібним і 

биконародженим. 

Поширення букраніїв і сокир зі свинцю в Ольвії характеризують місцевий культ Діоніса, 

як архаїчний, що представляє його як бога вмираючої та воскресаючої рослинності. Такі 

символи, як бик, подвійна сокира – ознаки острівного культу Діоніса у поєднанні з релігією 

материкових менад жіночого культу визначили риси діонісійської релігії як такої. 

В античному мистецтві відомі зображення, які можуть нагадувати вказані свята. Так, 

варта уваги фреска з Помпей [2, fig. 424, pag. 625]. 

Цікаво відзначити розпис італійського кратеру, виданого Дюбуа-Месоньє [5, рl. XXXIV; 

4, pl. 45; 3, рl. LXV, s. 32-33; 6, tav. II]. 

Навіть на нечисленній кількості наведених прикладів видно величезну роль бика в 

містеріальних культах Діоніса, що цілком підтверджує ідею безпосередньої причетності 

букраніїв до культу Діоніса хтонічного, божества, що виходить із царства мертвих. 

Досліджений культовий атрибут є яскравою пам'яткою античного художнього 

ремісництва. Він поповнює список нечисленних знахідок подібного типу, розкиданих по 

різних музеях та приватних колекціях. 

             Рис. 1 

            Рис. 2 
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ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

Будь-яка правова держава, якою є Україна, бере на себе зобов’язання забезпечити 

верховенство права, дотримання прав і свобод її громадян, фізичних і юридичних осіб. 

Одним із засобів реалізації цього завдання виступає судова експертиза, яка дозволяє 

встановити істину за кримінальними, господарськими і цивільними справами. Зважаючи на 

вагому роль судово-експертної діяльності в дотриманні фундаментальних принципів 

правопорядку надзвичайно важливо сформувати ефективно функціонуючу систему 
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управління нею загалом та окремими складовими цієї системи, такими як фінансове 

забезпечення зокрема.  

Фінансове забезпечення діяльності науково-дослідних судово-експертних установ 

становить підґрунтя для виконання поставлених перед завдань та прийнятих ними 

зобов'язань.  

Доцільно зазначити, що бюджетне фінансування, яке є однією з форм фінансового 

забезпечення науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції 

відбувається за окремою бюджетною програмою КПКВК 3601070 «Проведення судової 

експертизи і розробка методики проведення судових експертиз» із застосуванням програмно-

цільового методу. Бюджетна програма представляє собою сукупність заходів, спрямованих 

на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких 

здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій [10]. 

Виходячи з цього, необхідно звернути увагу на мету певної бюджетної програми. Так, метою 

бюджетної програми КПКВК 3601070 є «проведення судової експертизи науково-дослідних 

установ судових експертиз Міністерства юстиції для органів дізнання, досудового слідства, 

судових органів та розробка методик і методів дослідження в галузі судової експертизи, які 

впроваджуються в судово-експертну практику, з урахуванням сучасних досягнень науки і 

техніки» [1]. 

Аналіз даних щорічних звітів про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 

3601070 «Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових 

експертиз» свідчать про щорічне збільшення обсягів бюджетного фінансування науково-

дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції з 312158,0 тис.грн. за 2018 р. до 

656992,1 тис. грн. за 2022 р. (згідно з паспортом бюджетної програми), тобто в 2,1 рази [1-4]. 

Найбільшу питому вагу в бюджетному фінансуванні займають видатки на проведення 

судових експертиз, які в 2018 р. складали 70,4% від загальних обсягів фінансування, 

відповідно: в 2019 – 83,5%, у 2020 – 88,8%, у 2021 – 71% (план), у 2022 – 80,5% (план). Разом 

з тим, видатки на розробку методик проведення судових експертиз до загальних обсягів 

бюджетного асигнування становили не значну питому вагу, а саме: в 2018 - 8,1%, у 2019 –

10,6%, у 2020 – 11,1%, у 2021 – 8,6% (план), у 2022 –11,0% (план). Незначну питому вагу в 

загальних обсягах бюджетного фінансування займає й матеріально-технічне забезпечення 

науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – 

Мінюсту), що свідчить про недостатність фінансових ресурсів для розвитку інвестиційної 

інфраструктури судової експертизи.  

Згідно з інформацією, наведеною в Моніторинговому звіті Міністерства юстиції за 2020 

р., «існує об’єктивна необхідність в оновленні обладнання для експертних лабораторій 

(обладнання має бути нового покоління та відповідати міжнародним стандартам). Виконання 

експертиз на відповідному обладнанні підвищить якість та скоротить строк проведення 

експертиз, а також забезпечить можливість обміну даними під час розслідування 

міжнародних злочинів. Належне матеріальне забезпечення державних експертних установ 

дозволить розширити штат судових експертів, що забезпечить проведення експертиз в 

установлені законодавством строки, а також дозволить підвищити в загальному професійний 

рівень судових експертів, залучити кваліфіковані кадри, зупинить відтік високо 

кваліфікованих судових експертів за кордон, підвищить престижність професії. Крім того, 

належне фінансування забезпечить не тільки гарантію незалежності судового експерта, але й 

виступить антикорупційним запобіжником» [5]. 

https://minjust.gov.ua/files/general/2021/02/22/20210222153108-31.doc
https://minjust.gov.ua/files/general/2021/02/22/20210222153108-31.doc
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Доцільно зазначити, що відповідно до даних, наведених у звітах про виконання паспорта 

бюджетної програми КПКВК 3601070 «Проведення судової експертизи і розробка методики 

проведення судових експертиз» за 2018-2020 роки та Паспортах бюджетних програм КПКВК 

3601070  на 2021 та 2022 роки, має місце щорічне недофінансування витрат на проведення 

судових експертиз в науково-дослідних судово-експертних установах Міністерства юстиції 

України (табл. 1).  

Таблиця 1 - Результативні показники звітів про виконання паспортів бюджетних програм 

щодо фінансування витрат на проведення судових експертиз 

Показник 2018 

(факт) 

2019 

(факт) 

2020 

(факт) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

1. Середня вартість 1 судової 

експертизи, згідно з даними Звітів 

та паспортів бюджетної програми р. 

3 п.1, в грн. 

3436,00 3832,40 5036,20 3518,0 4908,00 

2. Розрахунковий показник 

фінансування витрат на проведення 

1 судової експертизи
 
* 

2070,40 2278,56 2427,88 3458,71 4908,00 

3. Суми недофінансування 

проведеної 1 судової експертизи, в 

грн. (п.2- п.1) -1365,6 -1553,84 -2608,32 -59,29 0,00 

4. Розмір недофінансування 

проведених судових експертиз в 

тис.грн. 

145045,8

4 

191271,

49 

339339,8

2 5599,35 - 

Складено автором за даними [1-5] 
 

На думку фахівців, неналежне фінансове забезпечення несе ризики збереження існуючих 

проблем у сфері судово-експертної діяльності [6]. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що експерти науково-дослідних 

судово-експертних установ не отримують гідну оплату праці. Це зумовлено невиконанням 

вимог ст. 18 Закону України «Про судову експертизу», якою передбачено, що посадові 

оклади працівникам державних спеціалізованих установ (не військовослужбовцям і тим, які 

не мають звань рядового та начальницького складу), які мають кваліфікацію судового 

експерта, встановлюються у розмірі не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року [7]. Дія цієї статті щороку 

призупиняється законами України про Державний бюджет України на відповідний рік [8-10]. 

Водночас, Європейська комісія з питань ефективності правосуддя звертає увагу, що робота 

експерта має обґрунтовано та належним чином винагороджуватися задля уникнення ризику 

того, що експерт може бути вмовлений порушити свою незалежність [5]. 

Відмітимо, що відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів [11-12] науково-

дослідні судово-експертні установи Міністерства юстиції України мають право надавати 

платні послуги згідно з затвердженим переліком. Такі надходження є одним із джерел 

фінансового забезпечення науково-дослідних судово-експертних установ. Вони дозволяють 

спеціалізованим установам покривати недофінансування, зокрема, для виплати заробітної  

плати та закупівлі необхідного обладнання. 

Вартість проведення експертиз у кримінальному провадженні науково-дослідними 

судово-експертними установами встановлюється відповідно до нормативної вартості однієї 

експертогодини згідно з вимогами Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та 

виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, 
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прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про 

адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової 

експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів [13]. При цьому, 

на думку фахівців Міністерства юстиції України, розрахунок експертогодин недостатньо 

аргументований, оскільки деякі експертні установи вдаються до подрібнення однієї 

експертизи на декілька окремих, що призводить до штучного збільшення числа проведених 

експертиз [6].  

За інформацією, наведеною Директоратом правової політики в сфері судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів у моніторинговому звіті за 2021 рік, частиною 

фахової спільноти пропонується запровадити угоди про надання послуг судової експертизи, 

які будуть укладатися між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику в сфері експертного забезпечення правосуддя, та суб’єктом судово-експертної 

діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та 

здійснює щонайменше один із таких видів судово-експертної діяльності: криміналістичні 

експертизи, обстеження і дослідження; судово-медичні і судово-психіатричні експертизи, 

обстеження і дослідження; експертизи, обстеження та дослідження у справах про 

адміністративні правопорушення за дорученням органу державної влади чи суду [6]. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ,  

ЗАВДАНОЇ ВЛАСНИКУ ЗНИЩЕНОГО АБО ПОШКОДЖЕНОГО МАЙНА 

ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

З початком збройної агресії Російської Федерації на території України рухоме майно 

різних видів та форм власності зазнало і продовжує зазнавати втрат, пошкоджень або 

знищень. У зв’язку з цим судова товарознавча експертиза є одним із затребуваних напрямків 

у судово-експертній діяльності. 

Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 

№ 326 (далі по тексту - Порядок визначення шкоди та збитків №326). Порядком визначення 

шкоди та збитків №326 встановлено, що визначення шкоди та збитків здійснюється окремо 

за напрямами. Згідно з пунктом 14 Порядку визначення шкоди та збитків №326, одним із 

таких напрямів є прямі збитки підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та 

пошкодження їх майна. 

Визначення шкоди та збитків підприємств здійснюється відповідно до методики, 

затвердженої спільним наказом Мінекономіки та Фонду державного майна, за погодженням з 

Мінреінтеграції. 

Наразі, станом на серпень 2022 року, вищевказана методика не затверджена, тому в ході 

проведення судово-товарознавчої експертизи використовуються діючі методики проведення 

судових експертиз, зареєстровані в Реєстрі методик проведення судових експертиз 

Міністерства юстиції України. 

При виконанні судових товарознавчих експертиз з визначення розміру матеріальної 

шкоди, завданої власнику знищеного або пошкодженого майна внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації, використовуються  Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки 

file:///D:/Vydannia/BOOKs-2022/NDEKC_Bednarchuk/4.06.2007%20р.%20№%20795
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-2007-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF
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майна і майнових прав», затверджений Постановою КМ України від 10.092003 року № 1440, 

методичні рекомендації «Судово-товарознавча експертиза по визначенню розміру 

матеріальної шкоди, завданої власнику пошкодженого майна / А.І. Лозовий, В.М. Губарева, 

О.С. Донцова, А.А. Посохов, . – Х.: ХНДІСЕ, 2006 – 44 с. (0106U000860), методика 

визначення вартості майна / А.І. Лозовий, О.С. Донцова, В.М. Губарева. – Х.: ХНДІСЕ, 2004 

– 112 с. (реєстраційний код у Реєстрі методик проведення судових експертиз 12.1.15), 

методика «Загальний підхід до експертної оцінки машин, обладнання при проведенні судово-

товарознавчих експертиз» (реєстраційний код у Реєстрі методик проведення судових 

експертиз 12.1.13). 

За методичними рекомендаціями «Судово-товарознавча експертиза по визначенню 

розміру матеріальної шкоди, завданої власнику пошкодженого майна» (0106U000860) розмір 

матеріальної шкоди по майну, яке значно пошкоджене, не підлягає відновленню або 

відновлення є недоцільним, збиток дорівнює вартості виробу з урахуванням зниження якості 

від природного зносу, що виник до пошкодження внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації. 

Первинна вартість майна визначається відповідно ринковим цінам, що сформувалися в 

торговій мережі на території України на товари аналогічного асортименту (призначення, 

оформлення, виконання, якості), з урахуванням інформації, одержаної в ході проведення 

порівняльного аналізу, цінових пропозицій різних джерел. 

Інформація про первинні ціни використовується з рекомендованих при проведенні 

товарознавчих досліджень джерел – цінових комерційних пропозицій викладених у 

друкованих джерелах діючих на території України шляхом моніторингу спеціалізованих веб-

сайтів, розміщених у мережі Інтернет, цін ринку регіону – підприємств, що реалізують 

продукцію аналогічного асортименту (магазини і ринки) на даний період часу. 

Процес розгляду питання ціни виробів при проведенні товарознавчих досліджень 

базується як на розгляді наданих вихідних даних про об'єкти, так і на доступній ринковій 

інформації з різних джерел та документів. Адекватність оцінки і встановлення ринкової 

вартості досліджуваних об'єктів визначається з урахуванням необхідної маркетингової 

цінової інформації по кожному об'єкту на ринку купівлі-продажу. 

Основними елементами порівняння є товарознавчі характеристики подібного майна за 

місцем його розташування, фізичними та функціональними ознаками, умовами продажу 

тощо. Коригування вартості подібного майна здійснюється шляхом додавання або 

вирахування грошової суми із застосуванням коефіцієнта (відсотка) до ціни продажу 

(пропонування) зазначеного майна або шляхом їх комбінування. 

Розрахунковий процентний показник зниження якості від природного зносу за період 

експлуатації визначається за даними з актів технічного стану на кожну одиницю майна (до 

пошкодження майна) (з урахуванням даних про інтенсивність використання, функціональну 

спрямованість та ін.) на підставі методики «Загальний підхід до експертної оцінки машин та 

обладнання при проведенні судово-товарознавчих експертиз». 

Експертна практика Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Міністерства юстиції України свідчить, що до затвердження Порядку визначення 

шкоди та збитків №326 з метою визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації, можливо використання чинних методик, що містяться 

у Державному реєстрі методик проведення судових експертиз, у тому числі, «Методика 

проведення судово-товарознавчих експертиз по визначенню розміру матеріальної  шкоди, 

завданої власнику пошкодженого майна». 



172 

Перелік використаних джерел: 

1. Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. №326. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text (дата звернення 

25.08.2022). 

2. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/1440-2003-%D0%BF#Text (дата 

звернення 25.08.2022). 

3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень (зі змінами та доповненнями): затверджена наказом 

Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5URL. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення 25.08.2022). 

4. Методика оцінки майна: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 

№ 1891. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003- п#Text (дата звернення 

25.08.2022). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ ОСІБ, 

ЯКІ МАЮТЬ СХОЖІ АБО ОДНАКОВІ ПРІЗВИЩА 

Підпис особи являється найпоширенішим об’єктом судової почеркознавчої експертизи. 

Саме це обумовлює необхідність більш ретельного його вивчення. 

У словнику української мови, а саме в академічному тлумачному словнику (1970—1980) 

підпис визначається як «прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, 

малюнком, картиною і таке ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь; 

автограф» [1].  

В методиці дослідження підписів, виданої Державним науково-дослідницьким 

експертно-криміналістичним центром МВС України у 2009 році, запропоновано наступне 

визначення підпису: «підпис – це графічне начертання, яке позначає особу його виконавця, і 

яке виконується ним з метою посвідчення фактів, подій тощо» [2]. В багатьох існуючих 

визначеннях підпису зазначається, що в ньому відображається прізвище, а інколи і ініціали 

особи, що розписується. 

 Трапляються випадки коли на дослідження судовому експерту надходять підписи, які 

виконані різними особами однак при цьому мають однакові або дуже схожі прізвища, імена 

або навіть по батькові. У таких випадках досліджувані підписи можуть мати схожий 

графічний матеріал. Під схожими підписами прийнято розуміти такі підписи різних осіб, в 
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яких співпадають: транскрипція, загальні ознаки, а також значна частина окремих ознак, що 

рідко зустрічаються. 

Треба розуміти, що на формування схожих підписів впливає ряд специфічних умов. Так, 

наприклад, першою умовою є наявність у підписах з однаковими або схожими прізвищами 

однойменних письмових знаків, розташованих в однаковій послідовності. Таке розміщення 

письмових знаків в певній мірі зумовлює не тільки збіг транскрипції підписів (частковий або 

повний), але і схожість загальних та окремих ознак.  

Також, певний вплив на утворення схожих ознак (загальних та окремих) залишають 

шкільні прописи. Як показує практика і експериментальні дослідження, в деяких підписах 

осіб, які мають схожі або однакові прізвища (особливо, які мають схожу літерну 

транскрипцію) окремі письмові знаки виконуються рухами, близькими до шкільних прописів 

або з невеликим відхиленням від них, що також сприяє утворенню в досліджуваних підписах 

значного числа співпадаючих ознак. Такими, як правило, бувають загальні і ряд окремих 

ознак, наприклад: напрям рухів при виконанні письмових знаків, відносна протяжність рухів 

при виконанні письмових знаків і їх елементів, переважна форма рухів при поєднанні 

письмових знаків та інше. 

У експертній практиці також часто зустрічаються випадки великої схожості підписів 

близьких родичів. Така схожість може наступати у випадках наслідування, тобто коли діти 

наслідують підписам батьків; брати, сестри, дружини – підписам один одного. 

Під час дослідження підписів осіб, які мають схожі або однакові прізвища можуть мати 

значні співпадіння такі загальні ознаки, як: транскрипція підпису (повна або часткова), 

загальний вид, конструктивна складність, переважна форма рухів, напрям рухів, ступінь 

зв’язності та інше. Багато збігів спостерігається у напрямі рухів при виконанні великих літер, 

які містить досліджуваний підпис (тільки якщо вони не утворюють монограму). Враховуючи, 

що такі збіги зустрічаються часто, ідентифікаційна цінність таких збіжних ознак невелика й 

вони не можуть бути визнані як суттєві. 

У підписах осіб, які мають схожі або однакові прізвища, як правило, є стійкі ознаки, що 

розрізнюються. Судовому експерту під час дослідження таких підписів слід звертати увагу 

на: 

- напрям рухів при виконанні монограми загалом або окремих її частин; 

- відносна протяжність рухів при виконанні надрядкових і підрядкових елементів 

письмових знаків; 

- розміщення точок початку та закінчення рухів, особливо у великих літерах, розчерку і 

заключних штрихах підпису; 

- розміщення точок перетину рухів в письмових знаках  та штрихах; 

- розміщення рухів по вертикалі та горизонталі. 

Так як під час порівняльного дослідження судовому експерту необхідно виділити в 

досліджуваному підписі і порівняльних зразках сукупність збігів суттєвих ознак, яка дала б 

підставу для висновку про його виконання підозрюваною особою, або стійких розбіжностей, 

які б давали підстави для негативного висновку щодо підозрюваної особи – успіх 

дослідження підписів осіб, які мають схожі або однакові прізвища залежить від ретельної 

підготовки порівняльного матеріалу [3]. Для порівняльного дослідження судовому експерту 

повинні бути надані не тільки підписи перевіряємих осіб але й зразки їх почерку, у тому 

числі й у вигляді позначення прізвищ осіб, від імені яких досліджуються підписи. 
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1. Новий тлумачний словник української мови: у 3-х томах / [укл. В.В. Яременко, О.М. 

Сліпушко]. – К., 2003. – Том 2. – 928 с. 

2. Методика дослідження підписів. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2009. – 21 с. 

3. Методика дослідження підписів. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2009. – 11 с. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Судово-економічну експертизу використовують як один із засобів захисту фізичних і 

юридичних осіб від необґрунтованих обвинувачень у здійсненні злочинів та відстоювання 

їхніх інтересів у господарських спорах.  

Діюче нормативно-правове регулювання судово-бухгалтерської експертизи на сьогодні є 

недосконалим, оскільки не містить окремих документів, які б гарантували виконання 

функцій судовими експертами-бухгалтерами на якісно новому рівні. Чинне законодавство не 

містить визначення судово-бухгалтерської експертизи, як підвид судової експертизи 

розглядають судово-економічну експертизу та її складову - судово-бухгалтерську експертизу 

[2]. 

Своєчасне виявлення правопорушень, встановлення винних осіб суттєво залежить від 

кваліфікації та досвіду експерта-бухгалтера, який проводить експертизу. Виявити свідомо 

напрацьовані схеми шахрайських дій із фінансовими ресурсами в умовах, коли 

фальсифікація інформації бухгалтерського обліку стала основою економічних злочинів, без 

використання спеціальних теоретичних та практичних знань експерта-бухгалтера практично 

неможливо. Кваліфікований висновок експерта-бухгалтера допомагає встановити об’єктивну 

істину і винести справедливе судове рішення. Судово-бухгалтерська експертиза є 

інструментом контролю обґрунтованості здійснених раніше ревізій, перевірок, аудиту, а 

також підтвердження іншої інформації, наданої сторонами для встановлення достовірності 

фактів господарської діяльності [1, с. 14-15].  

Господарські операції в більшості випадків оформляють відповідними первинними 

документами, які засвідчують факти здійснення цих операцій. Через це дані бухгалтерського 

обліку і звітності є достовірними і мають юридичну силу, оскільки чітко задокументовані. 

Під час скоєння розкрадань, підроблень, податкових правопорушень у системі 

бухгалтерського обліку і звітності обов’язково, хоча й у завуальованій формі, присутня 

інформація про факти порушень законодавства, які можна виявити під час детального 

дослідження господарських операцій та відображення їх у бухгалтерському обліку. Виявити 

такі факти процесуальним шляхом можна лише шляхом призначення й проведення судово-

бухгалтерської експертизи. 
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Вирішення наявних на сьогодні проблем судово-економічної експертизи передбачає 

вжиття комплексних заходів, які передбачають:  

- розроблення принципово нових підходів до організації, планування та методики 

проведення судово-економічної експертизи з урахуванням інноваційних змін у сфері бізнесу 

й технологій;  

- покращення фахового рівня і компетентностей експертів-бухгалтерів через підвищення 

вимог до їхньої підготовки та атестації; покращення діючої нормативно-правової бази, яка 

регулює експертну діяльність у нашій державі шляхом чіткої регламентації та розширення 

функцій експерта-бухгалтера. 

Перелік використаних джерел: 

1. Воронко Р. М., Чабанюк О. М. Особливості судово-бухгалтерської експертизи та 

окремі питання її нормативно-правового регулювання /Р. М. Воронко, О. М. Чабанюк, М. Ю. 

Чік, Воронко О. С. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: 

Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2022. – Вип. 67. – 92 с. – (Економічні науки). DOI: 

10.36477/2522-1205 DOI: 10.36477/2522-1205-2022-67 Електронна версія : 
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досліджень: затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98. 

 

 

 

УДК 343.98 

Чекін Денис Олександрович 

науковий співробітник лабораторії теоретичних досліджень, міжнародної, редакційно-

видавничої та науково-методичної діяльності 

Національного наукового центру  

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 
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ПОВЯЗАНИХ З НЕЛЕГАЛЬНИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

Комп’ютерна криміналістика, як і багато інших методів судової експертизи, передбачає 

використання складних технологічних інструментів, програмного забезпечення та процедур, 

яких необхідно дотримуватися, щоб гарантувати точність збереження доказів і точність 

результатів. 

Враховуючи величезну кількість технологій у нашому житті, не дивно, що між 

злочинністю та технологіями існує зв’язок. 

Швидкість, з якою технологія просунулася за останні два десятиліття, є надзвичайною, 

що породило відносно нову науку, а саме комп’ютерну криміналістику, також відому як 

цифрова криміналістика. 

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості злочинів, пов’язаних з комп’ютером та 

Інтернетом, які залишають сліди цифрових доказів, зростає потреба у збільшенні 

можливостей криміналістики. [1, с. 18] 
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Цифрові докази потребують іншої підготовки та інструментів порівняно з речовими 

доказами. Різноманітність режимів вилучення, які можуть знадобитися для отримання 

цифрових доказів з різних джерел або типів пристроїв (включно з тими, що належать як 

підозрюваним, так і жертвам), означає, що їх збір і використання є справді багатогранним 

завданням, яке потенційно вимагає створення та підтримки різні технічні можливості та 

досвід. 

Ручні методи передбачають використання стандартних входів, які включені або 

вбудовані в пристрій, наприклад сенсорних екранів або клавіатур. Логічні вилучення 

включають зовнішнє комп’ютерне обладнання для передачі команд через код цільовому 

пристрою. Фізичні методи стосуються читання інформації з джерел флеш-пам'яті. Найбільш 

спеціалізовані варіанти обробки, відщеплення та мікрозчитування, є високотехнічними 

видами діяльності та представляють розширене вилучення цифрових доказів. 

Можливо, доведеться подолати додаткові перешкоди навіть після того, як дані витягнуто 

з пристрою. Наприклад: Apple оголосила, що її нова операційна система iOS покращила 

безпеку, яка не дозволяє Apple розблокувати телефони навіть у відповідь на запит 

правоохоронних органів. На телефонах із новою операційною системою фотографії, 

повідомлення, електронна пошта, контакти, історія викликів та інші особисті дані захищені 

паролем, який Apple не може обійти. Google оголосив, що буде робити те саме в нових 

операційних системах на базі Android. Перелік і різноманітність пристроїв і продуктів 

створює проблеми, оскільки немає єдиного процесу отримання інформації про марки та 

моделі, не кажучи вже про різні типи пристроїв. [2] 

Окрім фізичних пристроїв, вилучених правоохоронними органами, може знадобитися 

зібрати та дослідити цифрові докази з мережевих пристроїв, як окремих серверів, так і цілих 

груп ІТ-систем. Ці мережеві пристрої можуть перебувати, а можуть і не бути поза межами 

фізичної досяжності правоохоронних органів. Крім того, експертиза може включати не лише 

криміналістику на основі диска «мертвого ящика», але й поширюватися на мережевий трафік 

і аналіз пам’яті. Наприклад: приховане шкідливе програмне забезпечення, яке прагне 

уникнути виявлення, може працювати виключно в пам’яті машини, щоб уникнути виявлення 

на диску. 

Враховуючи значну цінність доказової інформації, яку можуть нести в собі електронні 

пристрої слід приділити увагу особливостям їх вилучення та зберігання.  

Насамперед, при проведенні слідчих дій, пов’язаних із вилученням електронних засобів, 

слід розглянути можливість перевірки наявності шифрування даних. Вимкнення комп’ютерів 

із використанням повного шифрування диска та/або шифрування окремих файлів може 

призвести до того, що відновлення даних буде надзвичайно складним або малоймовірним. [3, 

с. 158] 

«Мобільні пристрої», такі як планшети, мобільні (стільникові) телефони, смартфони та 

пристрої GPS, можуть зберігати дані безпосередньо у внутрішній пам’яті або можуть містити 

знімні носії інформації. 

Незалежно від типу пристрою, завжди слід дотримуватися кількох універсальних кроків: 

 Запобігти з’єднанню пристрою з будь-якою мережею або отриманню будь-яких 

бездротових повідомлень; 

 Сфотографувати пристрій і екран (якщо можливо); 

 Також вилученню і пакуванню підлягають усі кабелі (включно з кабелем живлення), 

які належать до пристрою, який може містити цифрові сліди вчинення злочину. 
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 Вилучений пристрій бажано зберігати зарядженим. 

 Якщо зберігати пристрій зарядженим неможливо, слід завершити перевірку 

спеціалістом до того, як акумулятор розрядиться, інакше дані можуть бути втрачені. 

 Вилучити додаткові електронні носії інформації (карти пам’яті тощо). 

 Захистити пристрій від несанкціонованого доступу чи пошкодження. 

Перелік використаних джерел: 
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

НОРМУВАННЯ ЯК ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ 

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

Збройна агресія рф проти України, яка триває вже сім місяців, завдала і продовжує 

завдавати безпрецедентну шкоду українському народу, яка виражається у вбивстві мирних 

жителів, знищенні інфраструктурних об’єктів населених пунктів та цілих міст. Істотна шкода 

завдається і навколишньому природному середовищу. 

Екологічне законодавство закріплює принцип компенсації шкоди, заподіяної 

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища [1], а 

інженерно-екологічна експертиза є тим дієвим інструментом, який здатен визначити розмір 

завданої шкоди, хоча і умовної
1
.  

При проведенні судових інженерно-екологічних експертиз судові експерти у якості 

вихідних даних використовують екологічні нормативи як базові дані, які є юридичними 

критеріями безпечності довкілля і безпечного впливу на нього. В Україні розроблено та діє 

досить складна система екологічних нормативів, які що встановлюють гранично допустимі 

концентрації забруднюючих речовин в довкіллі, гранично допустимі рівні викидів та скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє середовище, рівні допустимого шкідливого впливу 

фізичних та біологічних факторів, нормативи використання природних ресурсів та інші 

екологічні нормативи. 

Мета екологічного нормування полягає в забезпеченні безпечного навколишнього 

природного середовища та запобіганні екологічним катастрофам; реалізації єдиної науково-

технічної політики в галузі охорони довкілля; встановленні єдиних вимог до обладнання і 

                                                           
1 Визначити реальний розмір шкоди довкіллю не виявляється можливим через особливості екологічної шкоди 
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споруд щодо охорони довкілля від забруднення; забезпеченні безпеки господарських 

об’єктів і запобіганні виникнення аварій та техногенних катастроф; впровадженні і 

використанні сучасних екологічно безпечних технологій. 

У загальному вигляді система екологічних нормативів може бути представлена таким 

чином. Насамперед, це нормативи екологічної безпеки навколишнього середовища – 

нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у природних об’єктах 

(ГДК) та нормативи гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних та біологічних впливів 

(ГДР). Наступною групою екологічних нормативів є нормативи, що встановлюють вимоги і 

характеризують виробничо-господарську діяльність – нормативи гранично допустимих 

викидів (ГДВ), нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин, а 

також нормативи гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних та біологічних впливів 

(ГДР). Окрім зазначених груп нормативів, особливе місце посідають нормативи 

використання природних ресурсів та допустимого навантаження на навколишнє середовище 

– ліміти, квоти на використання природних ресурсів, нормативи гранично допустимого 

рекреаційного та іншого навантаження а також інші екологічні нормативи [1]. 

Чинне природноресурсове законодавство України містить норми, що визначають види 

екологічних нормативів стосовно кожного виду природних об’єктів та їх ресурсів, а також 

встановлює порядок їх розробки та затвердження. Так, Водний кодекс України закріплює 

такі види нормативів у сфері використання та охорони вод та відтворення водних ресурсів: 1) 

нормативи екологічної безпеки водокористування; 2) екологічний норматив якості води 

водних об’єктів; 3) нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; 4) 

галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об’єкти; 5) 

технологічні нормативи використання води. Зазначений перелік видів нормативів у сфері 

використання та охорони вод та відтворення водних ресурсів не є вичерпним. 

Законодавством України можуть бути встановлені інші нормативи [2, ст.35].  

Земельне законодавство встановлює нормативи в галузі охорони земель та відтворення 

родючості ґрунтів, а саме: 1) оптимального співвідношення земельних угідь; 2) якісного 

стану ґрунтів; 3) гранично допустимого забруднення ґрунтів; 4) показники деградації земель 

та ґрунтів [3, ст.165]. 

Атмосферноповітряне законодавство також регулює питання нормування в галузі 

охорони атмосферного повітря. Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» у галузі охорони атмосферного повітря встановлюються нормативи: 1) нормативи 

екологічної безпеки атмосферного повітря; 2) нормативи гранично допустимих викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних джерел; 3) нормативи гранично допустимого впливу 

фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел; 4) нормативи вмісту забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел; 5) 

технологічні нормативи допустимого викиду забруднюючих речовин. Вказаний перелік 

екологічних нормативів в галузі охорони атмосферного повітря не є вичерпним, оскільки 

законодавством можуть встановлюватися й інші нормативи [4, ст.5]. Так, для оцінки стану 

забруднення атмосферного повітря у місцях постійного чи тимчасового перебування людей 

встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря, до яких належать: 

нормативи якості атмосферного повітря та граничнодопустимі рівні акустичного, 

електромагнітного, іонізуючого, інших видів впливу фізичних та біологічних факторів на 

стан атмосферного повітря населених пунктів.  

В чинному екологічному законодавстві містяться і інші норми, які визначають види 

екологічних нормативів. Проте, слід зазначити, що сьогодні перед Україною стоїть дуже 
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складне завдання – привести вітчизняну систему екологічного нормування у відповідність до 

вимог ЄС. Концепція екологічного нормування має стати складовою концепції екологічної 

безпеки України. Згідно з цією концепцією, система екологічного нормування має 

відповідати сучасному рівню розвитку систем нормування європейських держав та 

забезпечувати здійснення єдиної екологічної політики, спрямованої на здійснення 

превентивних заходів щодо охорони навколишнього середовища. Для створення єдиного 

нормативного поля екологічного нормування слід забезпечити: єдність чи несуперечність 

вимог, які пред’являються різними нормативними документами (НД) до одного й того 

самого об’єкта; встановити єдині правила, як розробляти, оформляти, погоджувати, вводити 

в дію, переглядати, змінювати та скасовувати екологічні нормативи. 
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ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ НЕВИБОРЧОЇ ДІЇ 

В АСПЕКТІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 

Міжнародне гуманітарне право (МГП) – це галузь міжнародного публічного права, яка 

застосовується під час збройних конфліктів з метою обмеження засобів та методів ведення 

воєнних дій. 

Ця галузь права спрямована на захист цивільного населення від впливу збройного 

конфлікту та тих, хто припинив брати участь у воєнних діях. МГП покликане на обмеження 

наслідків конфліктів, виходячи з міркувань гуманності. 

Принцип гуманності є найбільш загальним принципом у міжнародному гуманітарному 

праві, він об’єднує всі положення у логічно побудовану систему норм, які застосовують під 

час збройних конфліктів і тісно пов’язані з суміжними галузями міжнародного права. 

Норми міжнародного гуманітарного права містяться у двох основних видах джерел – 

міжнародних договорах та міжнародних звичаях. До міжнародних договорів у сфері МГП 



180 

відносятьсяЖеневські конвенції з захисту жертв війни від 12 серпня 1949 року. та два 

Додаткові протоколи до них від 8 червня 1977 року, Додатковий протокол ІІІ від 2005 року. 

та значна кількість інших міжнародних договорів, які створюють міжнародні зобов’язання 

для держав з питань захисту жертв війни та обмеження засобів та методів ведення війни. Ці 

зобов’язання носять конкретний та чіткий характер, бо вони містяться у писаній формі, у 

положеннях міжнародних договорів, відповідно яким сторони збройного конфлікту можуть 

визначити свої права та обов’язки. 

Але не всі держави світу пов’язані зобов’язаннями з договорних норм міжнародного 

гуманітарного права. Тому важливе значення у міжнародному гуманітарному праві має 

міжнародно-правовий звичай – у разі універсальності він обов’язковий для всіх держав, всіх 

суб’єктів, у тому числі недержавних сторін збройного конфлікту. 

Міжнародний звичай міжнародного гуманітарного права успішно доповнює навіть дуже 

детальне та розгалужене договірно-правове регулювання. Звичаєві норми міжнародного 

права не існують у чітко вираженій формі, вони не закріплені у писаній формі. Звичаєве 

міжнародне право складається з правил, які приходять із «загальної практики, прийнятої в 

якості закону» й існують незалежно від договірногоправа. Звичаї міжнародного 

гуманітарного права мають вирішальне значення в сучасних збройних конфліктах тому, що 

вони заповнюють прогалини, залишені договірним правом і, таким чином, зміцнюють 

захист, який забезпечується жертв 

У 2005 році Міжнародний комітет червоного хреста опублікував своє дослідження про 

норми звичайного права. У цьому дослідженні, повна назва якого звучить як «Звичайне 

міжнародне гуманітарне право. Норми» («CustomaryInternationalHumanitarianLawVolume I: 

Rules»), виділено та записано 161 норму звичайного міжнародного гуманітарного права, що 

відноситься як до міжнародних, так і до неміжнародних озброєних конфліктів. Дослідження 

зробило значний внесок у прояснення та уніфікацію права, що застосовується в обох типах 

конфліктів. 

Нормою 71 Міжнародного Гуманітарного Права визначено таке: 

«…Норма 71. Забороняється використовувати зброю виборчої дії. 

Резюме. 

Практика країн встановлює цю норму як норми традиційного міжнародного права, 

застосовуваної під час як міжнародних, і неміжнародних збройних конфліктів. Зброя 

невиборчої дії – це зброя, яка не може бути спрямована на конкретний військовий об’єкт, 

або наслідки застосування якої не можуть бути обмежені, як це вимагається міжнародним 

гуманітарним правом. Заборона такої зброї також підкріплюється загальною забороною 

нападів невиборчого характеру. 

Міжнародні збройні конфлікти. 

Додатковий протокол I забороняє використання тих видів зброї, які «вражають 

військові об’єкти та цивільні особи або цивільні об’єкти без різниці». Ця заборона 

підтверджується у Статуті Міжнародного кримінального суду. Воно також включено до 

інших документів. 

Ця норма закріплена в багатьох військових статутах та настановах. Порушення цієї 

норми є злочином за законодавством кількох держав. Ця норма також підтверджується 

офіційними заявами та відображеною у звітах практикою. Такою є, зокрема, і практика 

держав, які не є або не були на відповідний момент учасниками Додаткового протоколу I. 

Визначення зброї невиборчої дії. 
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У кількох військових статутах та настановах, офіційних заявах згадується зброя, яка 

«надає невиборчий вплив», «вражає військові об’єкти та цивільних осіб без різниці» або «не 

може провести різницю між військовими об’єктами та цивільними особами», але без інших 

подробиць. Крім таких загальних формулювань, найчастіше зустрічаються такі критерії: 

чи зброя може бути націлена на військовий об’єкт, і чи можуть наслідки застосування 

зброї бути обмежені, як цього вимагає міжнародне гуманітарне право. Обидва ці критерії 

передбачені у Додатковому протоколі I: стаття 51(4)(b) забороняє зброю, яка не може 

бути спрямована на конкретний військовий об’єкт, а стаття 51(4)(с) забороняє зброю, 

наслідки застосування якої не можуть бути обмежені, як це потрібно відповідно до 

Протоколу. Ці критерії входять у визначення нападів невиборчого характеру відповідно до 

звичайного міжнародного права (див. Норму 12). 

Критерій, згідно з яким зброю не може бути націлене на військовий об’єкт, згадується в 

кількох військових статутах та настановах, офіційних заявах та відображеній у звітах 

практиці. 

Критерій, згідно з яким наслідки застосування зброї не можуть бути обмежені, як 

цього вимагає міжнародне гуманітарне право, також згадується у кількох військових 

статутах та настановах та офіційних заявах. 

Приклади. 

У практиці наводяться такі приклади зброї, що володіє невиборчою дією при 

використанні в певних або всіх ситуаціях: хімічна, біологічна і ядерна зброя; протипіхотні 

міни; міни; отрута; вибухові речовини, що кидаються з повітряних куль; ракети В-1 та В-2; 

касетні бомби; міни-пастки; ракета «Скад»; реактивні снаряди для «катюш»; запальна 

зброя; та засоби впливу на природне середовище. Щодо всіх цих прикладів, то немає 

достатньої згоди, щоб укласти, що за звичайним міжнародним правом всі вони порушують 

норму, що забороняє зброю невиборчої дії. Однак є згода щодо того, що деякі з них 

заборонені, і вони обговорюються у наступних розділах. 

N.B. Щоб гарантувати, що застосування будь-якого засобу чи методу ведення війни не 

суперечить міжнародному гуманітарному праву, Додатковий протокол I вимагає від 

держав створення для цього національного механізму чи процедури. Деякі держави, у тому 

числі й не учасники Додаткового протоколу I, виконали цю вимогу…». 

Слід зазначити, що наведені вище приклади не в повної мірі охоплюють сучасні види та 

типи озброєння, у тому числі ті, що використовуються при військової агресії Російської 

Федерації проти України, що ускладнює безпосереднє застосування вказаних норм 

Міжнародного гуманітарного права при проведенні судових військових експертиз. 
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Одним з напрямів судово-експертної діяльності є інженерно-екологічна експертиза, до 

основних завдань якої належать: визначення обставин, що пов’язані з настанням 

надзвичайної екологічної ситуації; встановлення технічних та організаційних причин 

порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих 

речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів; 

встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної 

екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони 

навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів; встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку між діями чи бездіяльністю спеціально уповноважених осіб у 

галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та 

екологічної безпеки та відповідними наслідками. 

Згідно до ст. 31 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»[1] одним із способів обмеження негативного антропогенного впливу на 

довкілля, є екологічне нормування, а саме комплекс обов’язкових норм, правил, вимог щодо 

охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки. Ці норми (правила, вимоги) набувають форми 

нормативно-технічних документів – міжнародних, державних, галузевих, міжгалузевих 

стандартів та нормативів. Проте, недотримання таких нормативів при здійсненні 

природокористування є порушенням норм екологічного законодавства та може завдати 

шкоди довкіллю. 

Отже, питання щодо забруднення навколишнього середовища, яке сталося внаслідок 

недотримання встановлених екологічних нормативів є предметним питанням інженерно-

екологічної експертизи. 

Водозабезпечення та якість водних ресурсів для України завжди були та залишаються 

особливо актуальною проблемою. Обумовлено це тим, що серед всіх країн Європи, територія 

нашої держави є однією з найменш водозабезпечених, але при цьому водокористування 

здійснюється переважно нераціонально. Внаслідок токсичного, мікробіологічного та 

біогенного забруднення відбувається погіршення екологічного стану річкових басейнів, а 

також прибережних вод та територіальних вод Чорного і Азовського морів. Основними 

джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, неналежний стан 

інфраструктури водовідведення та очисних споруд, недотримання норм водоохоронних зон, 

змив та дренування токсичних речовин із земель сільськогосподарського призначення. 

Сьогодні води та водні об’єкти України страждають від забруднення сполуками важких 

металів, азоту та фосфору, нафтопродуктами, фенолами, сульфатами тощо. Останнім часом 

також зростає забруднення медичними відходами та мікропластиком, яке сьогодні не 

контролюється. У свою чергу, забруднення вод призводить до виникнення різноманітних 

захворювань населення, зниження загальної резистентності організму і, як наслідок, до 

підвищення рівня загальної захворюваності, зокрема, на інфекційні та онкологічні 

захворювання [2]. Але сьогодні, в умовах воєнного стану, для країни, як ніколи, загострилася 

проблема водної безпеки. 

З метою охорони природного водного середовища Водним кодексом України (гл. 8) [3] 

закріплена система нормативів в галузі використання і охорони вод, яку складають: 

нормативи екологічної безпеки водокористування; екологічний норматив якості води масивів 

поверхневих та підземних вод; нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин; галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні 

об'єкти; технологічні нормативи використання води. Законодавством України можуть бути 



183 

встановлені й інші нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 

ресурсів. 

Так, нормативи екологічної безпеки водокористування встановлюються для оцінки 

можливостей використання води з водних об’єктів для потреб населення та галузей 

економіки і які забезпечують безпечні умови водокористування. До них належать: гранично 

допустимі концентрації речовин у водних об’єктах, вода яких використовується для 

задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення; гранично 

допустимі концентрації речовин у водних об’єктах, вода яких використовується для потреб 

рибного господарства; допустимі концентрації радіоактивних речовин у водних об’єктах, 

вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших 

потреб населення. Для водних ресурсів, які використовуються для лікувальних, курортних, 

оздоровчих, рекреаційних та інших цілей, у разі необхідності, можуть встановлюватись 

більш суворі нормативи екологічної безпеки водокористування. 

Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод передбачено 

для оцінки екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод та хімічного стану 

масиву підземних вод та визначення комплексу водоохоронних заходів. Такі нормативи 

містять науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показники 

якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні). 

З метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води встановлюються 

нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. А для оцінки 

екологічної безпеки виробництва встановлюються галузеві технологічні нормативи 

утворення речовин, що скидаються у водні об’єкти та тих, що подаються на очисні споруди, 

тобто нормативи гранично допустимих концентрацій речовин у стічних водах, що 

утворюються в процесі виробництва одного виду продукції при використанні однієї і тієї ж 

сировини. 

З метою оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки, 

законодавством передбачено встановлення технологічних нормативів використання води. 

Різновидами таких нормативів є: поточні технологічні нормативи використання води, що 

передбачені для існуючого рівня технологій; перспективні технологічні нормативи 

використання води, які розробляються з урахуванням досягнень на рівні передових світових 

технологій. 

При розробці нормативів враховується оцінка якості води в природних водоймах, яка 

здійснюється з точки зору екології, санітарно-гігієнічного та водогосподарського підходів. 

Так, екологічні нормативи призначені для охорони водних екосистем від антропогенного 

навантаження, санітарно-гігієнічні – забезпечують охорону здоров’я населення, а 

водогосподарські нормативи забезпечують якість води для питного, рибогосподарського, 

промислового та сільськогосподарського водокористування. 

Перелік використаних джерел: 

1. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 

1991р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст.546. 

2. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 

2030 року. Закон України від 28 лютого 2019р.//Відомості Верховної Ради України. 2019. № 

16. Ст.70. 

3. Водний кодекс України від 06 червня 1995р.//Відомості Верховної Ради України. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

ТЕРОРИСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Слово «терор» походить від лат. terror, яке означає страх, жах. Аналогічне значення 

мають англійське слово terror та французьке terreur. Тероризм (франц. terrorisme, англ. 

terrorism) визначається як здійснення терору, діяльність і тактика терористів. У сучасній 

літературі існує понад сто визначень поняття «тероризм». Але всі дослідники одностайні в 

думці, що тероризм являє собою специфічну форму насильства, яке спрямоване проти 

невинних людей [1, с. 360]. 

Законом України «Про боротьбу з тероризмом» визначено, що боротьба з тероризмом – 

це діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної 

діяльності, а антитерористична операція – комплекс скоординованих спеціальних заходів, 

спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з 

терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізації 

наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою [2, 

ст. 1]. 

Події останніх років навколо України, повномасштабна збройна агресія РФ проти 

України виявили значні прогалини у системі забезпечення Національної безпеки та оборони 

держави. Об’єктивна потреба в дослідженні проблем розслідування терористичного акту та 

злочинів терористичного спрямування значно загострилося в умовах сьогоденних викликів 

вітчизняної практики стримування і протидії злочинності на фоні повномасштабної збройної 

агресії РФ та значного погіршення загальнокримінальної обстановки в Україні. 

Необхідною умовою ефективної діяльності правоохоронних органів у цьому напрямку є 

високий рівень науково-методичного забезпечення кримінального судочинства, яке в повній 

мірі відповідає сучасним запитам правозастосовчої практики, що набуває особливого 

значення в сучасних умовах розвитку новітніх науково-технічних досягнень та розробки 

інноваційних експертних технологій. У цьому аспекті особливе місце в системі засобів і 

прийомів протидії терористичній злочинності належить саме інституту спеціальних знань 

обізнаних осіб, який значно розширює можливості органів досудового розслідування у 

протистоянні цій небезпечній злочинній діяльності. 

В останній час спостерігається тенденція щодо збільшення кількості надходжень до 

судово-експертних установ досліджень, в яких вирішуються питання щодо оцінки рівня 

обороноздатності Держави, відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб Служби безпеки 

України, Збройних Сил України, інших суб’єктів протидії тероризму, чинному 

законодавству (покладеним обов’язкам) при використанні відповідних сил та засобів, що 

призвело до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей тощо. 

На сьогодні, у зв’язку з уведенням у 2015 р. вперше в системі судово-експертних установ 

Міністерства юстиції України нової експертної спеціальності «Військові дослідження» [3], 

науково-методичні аспекти проведення військових експертиз (експертних досліджень) 

розроблені недостатньо. 
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Зазначені обставини визначають актуальність та своєчасність розроблення науково-

методичного забезпечення системи розкриття, розслідування й профілактики терористичних 

злочинів та вдосконалення методики розслідування цієї категорії злочинів, заснованої 

безпосередньо на використанні спеціальних знань компетентних осіб у відповідній галузі.  

Необхідність узагальнення практичного досвіду та регламентації єдиного підходу до 

проведення військових судово-експертних досліджень також підтверджує актуальність даної 

проблематики.  

На сьогоднішній день вітчизняними науковцями проведено значні дослідницькі роботи 

щодо вивчення проблематики розслідування терористичного акту та злочинів 

терористичного спрямування. 

Окремі питання теоретико-правових, організаційних-практичних засад призначення та 

проведення судових експертиз висвітлювались у працях таких науковців, як М.В. Даньшин, 

Ф.М. Джавадов, І.А. Петрова, І.В. Пиріг, М.Г. Щербаковський, С.В. Євдокіменко, 

Е.Б. Сімакова-Єфремян, В.В. Хоша та інші. 

Існуючі на сьогодні дослідження в сфері обраної тематики присвячені лише окремим 

аспектам розслідування терористичного акту та злочинів терористичного спрямування. 

Діяльність слідчого, яка спрямовується на формування належної доказової бази для 

притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, забезпечення необхідної повноти 

та всебічності дослідження розслідуваної події безпосередньо не розглядалася. 

Очевидно, що з огляду на час виконання робіт зазначених науковців та істотні зміни в 

міжнародному та національному кримінальному законодавстві, ці праці можуть стати лише 

основою для переосмислення сучасного розуміння сутності тероризму та формування 

ефективної моделі протидії йому. 

Крім того, постійне удосконалення способів здійснення терористичних злочинів, перехід 

до використання зовсім нових форм терористичної діяльності за умов воєнного часу, а також 

пов’язаних з використанням кібернетичного простору та здійснення нападу на комп’ютерні 

мережі стратегічно важливих державних об’єктів (кібертероризм) донині не були предметом 

окремого комплексного наукового дослідження.  

Саме тому теоретична розробка обраної тематики, її наукова новизна, значущість та 

актуальність у нових реаліях сьогодення набувають особливого змісту та значення. 

Метою досліджень за даним напрямком повинне бути визначення концептуальних засад 

і розроблення науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо використання 

спеціальних знань під час досудового розслідування злочинів терористичного спрямування. 

Поряд із цим, необхідне розроблення та формулювання можливих пропозицій щодо 

удосконалення вітчизняного законодавства та відомчих нормативних актів, які регулюють 

діяльність органів правопорядку з протидії тероризму, впровадження в практику 

рекомендацій щодо використання експертних технологій під час досудового розслідування 

терористичних злочинів. 

На нашу думку шляхами розв’язання поставлених задач повинні бути: 

– аналіз генезис інституту спеціальних знань у кримінальному судочинстві та 

характеристика сучасних напрямків наукового забезпечення використання спеціальних знань 

під час розслідування злочинів терористичного спрямування; 

– розгляд і уточнення змісту та особливостей основних елементів криміналістичної 

характеристики терористичного акту; 

– визначення сутності, структури та форми використання спеціальних знань під час 

розслідування терористичних злочинів; 
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– визначення компетенції спеціалістів та експертів, які залучаються у кримінальне 

судочинство під час досудового розслідування злочинів терористичного спрямування; 

– розкриття тактичних особливостей залучення спеціалістів під час проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій у досудовому кримінальному провадженні щодо цієї групи 

злочинів; 

– уточнення особливостей підготовки та провадження судових експертиз як основної та 

найбільш кваліфікованої форми використання спеціальних знань під час розслідування 

терористичних злочинів; 

– розроблення науково-практичних рекомендації щодо застосування окремих видів 

спеціальних знань в ході досудового розслідування за цією категорією кримінальних 

проваджень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗАЛИШКІВ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

З ранку 24 лютого 2022 року, від початку вторгнення на територію суверенної держави 

України, російські війська розпочали інтенсивні обстріли підрозділів Збройних сил України 

на сході та переткнули північно-східні кордони. Крім того, по аеродромах, складах зброї та 

всій території України було завдано ракетно-бомбові удари. З початку воєнної агресії Росії 

проти України руйнувань та пошкоджень зазнають не лише військові споруди і техніка, 

об’єкти критичної інфраструктури і територіальних громад, а й приватна власність бізнесу та 

звичайних громадян. 

З метою фіксації фактів пошкоджень або руйнувань, а також визначення шкоди збитків, 

завданих внаслідок збройної агресії РФ уряд України затвердив Порядок визначення шкоди 

та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації[1]. Одним з 

результатів фіксації є висновок експерта. Відповідно до Закону України «Про судову 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
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експертизу»: «судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у галузі 

науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку 

з питань, що є або будуть предметом судового розгляду» [2].  

Дослідженням злочинів пов’язаних з пошкодженням державного і особистого майна, при 

здійсненні яких застосовувалися вибухові пристрої саме військового призначення 

(боєприпаси) промислового виготовлення проводиться в межах судових вибухотехнічних 

досліджень. 

Як відомо, бойові припаси (далі –– БП) –– це патрони до зброї, артилерійські снаряди, 

бомби, бойові частини, міни, гранати, а також інші вироби й снаряди, що споряджені 

вибуховою речовиною і призначені для ураження живої цілі або руйнування різноманітних 

об'єктів [3]. 

Усі боєприпаси, що призначені для ураження живої сили та техніки, поділяються на БП 

ударної (контактної) дії, які здатні уразити ціль тільки при прямому влучанні (кумулятивні, 

бронебійні тощо) та БП дистанційної дії, здатні уразити ціль при вибуху від неї на деякій 

відстані (осколочні, фугасні). 

Осколкові та осколково-фугасні боєприпаси утворюють один з найбільш численних та 

розвинених класів БП. У сучасній трактовці під осколковими боєприпасами розуміють 

боєприпаси, які уражають ціль високошвидкісним потоком великої кількості однотипних 

інертних вражаючих елементів, які метаються вибухом заряду бризантної вибухової 

речовини, при цьому уражаючи елементи можуть бути як осколки природнього дроблення 

так і заданого, а також вже готові [4]. 

Зазвичай при проведенні огляду місця ураження, спостерігаються значні руйнування 

будівельних конструкції і переміщення об’єктів, ушкодження інженерних конструкцій та 

устаткування, наслідки виділення великої кількості теплоти та пожежі, неякісне дослідження 

епіцентру вибуху, також не вилучення залишків або складової частини вибухонебезпечного 

предмета. Всі перелічені фактори негативно впливають на якість проведеного дослідження. 

Беручи до уваги їх та велику кількість зброї країни агресора з урахуванням типу боєприпасів 

(виду їх уражаючої дії) та наслідками їх застосування, ускладнюють надання відповіді на 

питання: «Яким видом боєприпасів були нанесені руйнування (пошкодження) об’єкту 

нерухомого майна – будівлям, спорудам та прилеглій території».  

Тому вирішення більшості питань вибухотехнічних досліджень можливе лише у 

сукупності при виконанні наступних дій: 

 проведення максимально ефективного огляду місця події з фіксацією та вимірами; 

 виявлення та вилучення залишків вибухонебезпечних предметів; 

 детальна фіксація та аналіз характеру руйнувань будівельних конструкції і 

переміщення об’єктів в зоні ушкоджень; 

 вилучення слідів та мікрооб’єктів вибухової речовини в осередку, для проведення 

хімічних досліджень на предмет встановлення типу вибухової речовини;  

 аналіз та просторове розташування слідів від осколкового потіку;  

 встановлення відстані, на якій ударна хвиля втрачає здатність наносити певні види 

руйнування (дроблення скління, руйнування рам і дверних блоків тощо). 

Запропонований перелік дій під час проведення досліджень залишків вибухових 

пристроїв військового призначення не є вичерпаним, але в сучасних умовах сьогодення 

призведе до значного покращення об’єктивності і повноти дослідження. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 

МЕТОДИКИ ЗА ЕКСПЕРТНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

4.6 «ДАКТИЛОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» 

Відомо, що дактилоскопічна експертиза стрімко розвивається паралельно з розвитком 

теоретичних основ і матеріально-технічного (лабораторного) забезпечення судово-

експертної діяльності. 

9 червня 2022 року в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному 

центрі МВС України (ДНДЕКЦ МВС) у режимі відеоконференцзв’язку було проведено 

круглий стіл на тему «Обговорення проєкту нової редакції методики «Дактилоскопічна 

експертиза» (надалі – Проект), у якому взяли участь провідні фахівці експертної 

спеціальності 4.6 «Дактилоскопічні дослідження» з усіх обласних НДЕКЦ України і було 

заслухано та обговорено 10 доповідей. Загалом в обговоренні взяли участь фахівці 16 

обласних НДЕКЦ України [1]. 

Загальний аналіз наданого для обговорення Проекту показує, що у нову редакцію 

методики «Дактилоскопічна експертиза» увійшли: загальні положення; основні терміни; 

типова структура висновку експерта; методи та стадії дослідження дактилоскопічної 
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інформації, перелік дослідницького обладнання та засобів вимірювальної техніки; 

номенклатура розхідних матеріалів, які потрібно використати для проведення досліджень; 

порядок вибору та послідовність застосування спеціальних методів виявлення слідів; 

алгоритм дій експерта при виконанні експертного дослідження та оформлення його 

результатів; приклади формулювання висновків та ін. 

З іншого боку, аналіз результатів обговорення Проекту дозволяє стверджувати, що 

переважна більшість обласних НДЕКЦ МВС взяли участь в обговоренні теми «Критерії 

визнання слідів рук придатними для ідентифікації» та акцентували полеміку на кількісній 

складовій. 

При цьому, більшість учасників дискусії погоджується з зазначеною у Проекті 

пропозицією, що «не може бути єдиної фіксованої кількості окремих ознак будови 

папілярного узору, яка б слугувала стандартом дактилоскопічної інформації», оскільки 

наполягання на будь-якій конкретній (чітко означеній) мінімальній кількості ознак – не 

достатньо ефективний спосіб гарантувати якість результатів експертного дослідження. 

Зокрема, фахівці Одеського НДЕКЦ МВС зазначають [1, c. 20], що: 

- стандартом має бути не кількість ознак, а обсяг інформації, який містить слід 

папілярного узору (кількість відображених у сліді ознак, їх ідентифікаційна вагомість, якість 

відображення, особливості розташування і взаєморозташування тощо); 

- кількість ознак та обсяг інформації у сліді – це поняття не рівнозначні, оскільки 

кількість ознак є лише одним з інформативних елементів папілярного узору, але не єдиним. 

Виходячи з основного завдання дактилоскопічної експертизи та необхідності 

комплексної оцінки результатів проведеного експертного дослідження, фахівці Київського 

НДЕКЦ МВС стверджують [2, с. 13], що кількісні і якісні характеристики об'єктів 

вивчаються на стадії досвіду, професійності і особистих здібностей експерта, а внутрішнє 

переконання експерта при дослідженні слідів папілярних узорів формується в процесі 

застосування ним певних наукових положень. Тому особливого значення набуває синтез 

наукових положень експертизи (зокрема, основних властивостей папілярних узорів, які 

мають об'єктиву основу) та суб'єктивних якостей експерта (рівня знань, досвіду, практичних 

навичок тощо) від яких залежить вибір необхідних наукових положень і правильне їх 

застосування в процесі виявлення, порівняння й оцінки ознак. 

Окрім висловленого у збірці тез виступів круглого столу [1], досвід діяльності 

Львівського НДЕКЦ МВС та власний практичний досвід авторів дозволяє стверджувати про: 

- доцільність систематичного навчання з підвищення професійності і фахового рівня 

осіб, що виявляють та вилучають сліди при огляді місця події; 

- запровадження практики спільних виїздів фахівців Експертної служби та слідчих 

органів на місце події для вилучення слідів; 

- вдосконалення техніки безпеки при використанні фізико-хімічних методів дослідження 

(використання кіптяви пінопласту, радоміну, нінгідрину та ін.); 

- необхідність розробки і апробування нових та вдосконалення існуючих методів 

виявлення та фіксації слідів; 

- вдосконалення матеріально-технічної бази досліджень за рахунок модернізації 

дактилоскопічних лабораторій; 

- необхідність підвищення рівня наукового обґрунтування вибору умов та послідовності 

застосування руйнівних та неруйнівних методів дослідження. 

Наприклад, певного поглиблення потребують окремі фізико-хімічні методи дослідження, 

вказані в обговорюваній методиці [2].  
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Зокрема, метод обробки парами ціаноакрилових ефірів, який дозволяє виявити сліди 

свіжі та сліди значної давності (до кількох місяців). Якщо внутрішню поверхню 

ціанакрилової камери перед проведенням дослідження обробити дезінфікуючим розчином з 

метою запобігання контамінації (забруднення чужорідним біологічним матеріалом ДНК) та 

усі процедури проводити з використанням засобів індивідуального захисту (головний убір, 

маска, халат, рукавички), то у подальшому можливе проведення молекулярно-генетичних 

досліджень. 

Це ж стосується методу обробки парами чотириокису рутенію, який застосовують для 

виявлення свіжих слідів [2, с. 12-13] при потребі проведення молекулярно-генетичних 

досліджень. 

Таким чином, практично усі учасники обговорення в тій чи іншій мірі погоджуються, що  

- для визнання сліду пальця придатним для ідентифікації і особи не може бути єдиної 

фіксованої кількості окремих ознак будови папілярного узору, яка б слугувала стандартом 

дактилоскопічної ідентифікації; 

- стандартом має бути не кількість ознак, а обсяг інформації, який містить слід 

папілярного узору (кількість відображених у сліді ознак, їх ідентифікаційна вагомість, якість 

відображення та особливості розташування і взаєморозташування тощо); 

- кількість ознак та обсяг інформації у сліді – це поняття не рівнозначні, оскільки 

кількість ознак є лише одним з інформативних елементів папілярного узору, але не єдиним. 

Факт проведення круглого столу з обоготворення Проекту також засвідчує реалізацію 

потреби обміну досвідом, оскільки не зважаючи на те, що з часу широкого впровадження 

дактилоскопії в практику боротьби зі злочинністю пройшло понад 100 років її безперервного 

розвитку, розкриття нових можливостей, накопичення досвіду використання 

дактилоскопічних досліджень у розкритті злочинів, удосконалення технічних засобів та 

методів виявлення, фіксації і дослідження слідів рук [3, с. 4], автоматизування системи 

обліку, комп’ютеризації робочого місця експерта тощо – ніщо не зможе замінити 

колективного рівня та індивідуальної фаховості судового експерта. 
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ЗНАКИ ЗАЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ 

ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Відомо, що одним з пріоритетних об’єктів теоретичних досліджень і практичних 

розробок в галузі інформаційного забезпечення товарів є такий його важливий 

комунікаційний елемент, як інформаційні товарні знаки (ІТЗ). Відомо, що вони входять у 

структуру всіх засобів товарної інформації (ЗТІ): маркування, носіїв реклами, 

товаросупровідної документації та ін. [1-3]. До того ж у вітчизняній і зарубіжній виробничій 

і комерційній практиці за останні 15-20 рр. спостерігається чітка тенденція щодо збільшення 

частки знаків у структурі носіїв товарного/виробничого маркування і носіїв інших видів ЗТІ.  

Встановлено, що всі ІТЗ можна класифікувати на 10 груп (власне товарні знаки (ТЗ), 

ідентифікаційні, компонентні, екологічні, попереджувальні, розмірні, маніпуляційні та інші) 

[1].  

З поміж них певна товарознавча специфіка притаманна знакам зазначення походження 

товарів (знакам зазначення місця походження товарів – ЗМП) [2]. 

Товарознавчий зміст ЗМП полягає у відображенні причинно-наслідкових зв’язків “… 

між назвою і/або умовним позначенням географічного об’єкта, які містяться у назві виробу 

(позначенні товару), та особливостями останнього з його споживними властивостями (їх 

показниками, параметрами тощо), які визначаються цим об’єктом (пов’язані з ним)” [1, с. 

244]. 

Зміст ЗМП, окрім товарознавчої інтерпретації, також може бути предметом дослідження 

інших наукових дисциплін (географії, мово- і правознавства, економіки, маркетингу та ін.) [2]. 

Так, з погляду сучасного маркетингу, дані знаки щодо окремих товарних груп (товарів), 

відображають суттєву залежність попиту на них від природних, кліматичних, людських та 

інших чинників, пов’язаних з чітко окресленою географічною територією. Економічний зміст 

ЗМП полягає в опосередкованій вказівці на високу собівартість виготовлення виробу 

(виключно високоякісна натуральна сировина, висококваліфікована ручна праця, малі обсяги 

виробництва, значні витрати на контроль якості і сертифікацію тощо) і, як наслідок, в 

обґрунтуванні високого цінового рівня. 

З позицій правознавства знаки зазначення походження є об’єктом права інтелектуальної 

власності, як і товарні знаки (ТЗ), однак при цьому вони мають відмінний від ТЗ зміст. Його 

суть полягає у тому, що об’єктивність існування реального географічного об’єкта/місця 

(селища, міста, мікрорегіону, регіону, субрегіону, цілої держави) зумовлює право 

використання будь-якою особою вказівки на нього, але тільки тоді, коли результати її 

діяльності (товари, послуги) будуть пов’язані з цим об’єктом/місцем [2]. 

Ми також встановили [3], що сукупність ІТЗ можна вважати елементом об’єктів 

товарознавчої експертизи. Це обґрунтовується завданнями так званої “безтоварної” 

експертизи, які часто ідентичні завданням, які вирішує експертиза реального товару, а саме: 

визначення товарної належності об’єкта; встановлення відповідності його якості приписам 

нормативних документів (НД); визначення відповідності способів/засобів 

пакування/транспортування/зберігання приписам НД, відповідності умов експлуатації 

товарів інформації, яка зазначена у ТСД та інші. Інформативність, змістовність і часткова 

“стандартизованість” ІТЗ дають експертам додаткову вагому можливість реалізації 

означених завдань [3]. 



192 

Таким чином, ми вважаємо, що знаки зазначення місця походження товарів також 

можуть і повинні бути, а з зарубіжної практики відомо, що і є, об’єктами різних видів 

експертиз: юридичної (на предмет встановлення права інтелектуальної власності), 

економічної (на предмет обґрунтування вартісних характеристик товару – собівартості, 

доданої вартості, ціни), технологічної та ін. 

Стосовно ж товарознавчої експертизи змісту ЗМП, то її суть, на нашу думку, полягає у 

проведенні фундаментальних лабораторних досліджень споживних властивостей товарів за 

органолептичними, фізико-хімічними і мікробіологічними показниками і їх кількісними 

характеристиками для визначення впливу їх формування т. зв. “терруару” – сукупності 

природних чинників географічно чітко визначеної місцевості. До них ми відносимо 

кліматичні, ґрунтові, техніко-технологічні, історико-етнографічні, людські та інші 

компоненти, які формують індивідуальність продукту, виробленого у даній місцевості [2]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ  

РИНОКОЇ ВАРТОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  

У ПОРУШЕНОМУ ПЕРВИННОМУ ПАКУВАННІ 

Однією з характерних рис діяльності судових експертів усіх експертних спеціальностей 

під час війни є різке зростання кількості судових експертиз і, як наслідок, зростання видів та 

різновидів об’єктів дослідження [1]. 

Досвід діяльності судових експертів товарознавців Експертної служби Міністерства 

внутрішніх справ України показує, що стосовно судових товарознавчих експертиз зазначена 

особливість, серед іншого, проявляється у необхідності визначення ринкової вартості майна 

фізичних чи юридичних осіб, у якому об’єктами дослідження є харчові продукти, які через 

об’єктивні причини надані на експертизу у порушеному заводському (виробничому) 

первинному пакуванні, наприклад, відкрита (розкрита, розпечатана) пачка кави, коробка 

цукерків тощо. 

Аналіз чинної вітчизняної нормативно-правової бази показує, що основними 

законодавчими актами у сфері пакування продуктів харчування сьогодні є Закони України 

«Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та 

продовольчої сировини», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» [2-4]. 

Крім цього, певні положення у сфері пакування харчових продуктів викладені в окремих 

державних стандартах України [5], Правилах роздрібної торгівлі продовольчими товарами 

[6] і академічних навчальних виданнях з товарознавства харчових продуктів, які мають гриф 

Міністерства освіти і науки України [7-8], а для потреб судових експертів розроблено 

«Методичний посібник з питань призначення та проведення судово-товарознавчих експертиз 

продовольчих товарів з метою визначення їх вартості [9]. 

Детальний аналіз усієї інформації про первинне пакування харчових продуктів, яка 

міститься у зазначених вище інформаційних джерелах [2-9], займає значний обсяг, значно 

перевищує вимоги до тез доповіді на дану конференцію і може бути предметом окремої 

наукової статті. Тому у даних тезах автори подають лише основні положення, терміни, 

визначення і трактування, які наведені в основних законодавчих та нормативно-правових 

актах у сфері пакування продуктів харчування, стосуються первинного пакування харчових 

продуктів та мають практичне значення для судових експертів товарознавців при 

встановленні ринкової вартості продовольчих товарів, які надійшли на експертизу у 

порушеному первинному пакуванні. 

У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку 

харчових продуктів та продовольчої сировини» [2] вказано: 

- у статті 1, Розділу I: 

- безпечність харчового продукту - стан харчового продукту, що є результатом 

діяльності з виробництва та обігу, яка здійснюється з дотриманням вимог, встановлених 

санітарними заходами та/або технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, що 

харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), якщо він спожитий за 

призначенням;  

- безпечний харчовий  продукт - харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу 

на здоров'я людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва та обігу з 

дотриманням вимог санітарних заходів та споживання (використання) за призначенням; 
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- непридатний ("едалтерований") харчовий продукт - харчовий продукт вважається 

непридатним до споживання людиною ("едалтерованим"), якщо він не відповідає 

відповідним санітарним заходам або технічним регламентам; 

- об'єкти санітарних заходів - харчові продукти, включаючи харчові продукти для 

спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, а також харчові 

добавки, ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні  матеріали для переробки, допоміжні 

засоби та матеріали для виробництва та обігу; 

- технічний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом 

виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики, в якому 

зазначаються характеристики продукту чи пов'язані з ним процеси і методи виробництва, 

включаючи відповідні адміністративні положення, виконання яких є  обов'язковим. 

Технічний регламент не містить вимог щодо безпечності харчових продуктів, встановлених 

санітарними заходами, та може включати або бути цілком присвяченим вимогам щодо 

термінології, позначення, пакування, маркування та етикетування стосовно продукту, 

процесу чи методу виробництва; 

- у статті 27 Розділу V: 

- харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути безпечними, придатними до 

споживання, правильно маркованими та відповідати санітарним заходам і технічним 

регламентам; 

- у стаття 36 Розділу VI:  

- забороняється обіг об'єктів санітарних заходів, якщо ці об'єкти не відповідають 

технічним регламентам. 

 У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів» [3] вказано: 

- у статті 1 Розділу 1: 

- пункт 7: безпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який не справляє шкідливого 

впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання; 

- пункт 44: небезпечний харчовий продукт - харчовий продукт, що є шкідливим для 

здоров’я та/або непридатним для споживання; 

- пункт 48: непридатний харчовий продукт - харчовий продукт, який містить сторонні 

речовини та/або предмети, пошкоджений в інший спосіб та/або зіпсований у результаті 

механічних, та/або хімічних, та/або мікробних факторів. 

- пункт 53: одиниця упаковки - будь-яка упаковка, включаючи обгортку, незалежно від 

матеріалу і форми, яка частково або повністю покриває харчовий продукт, для його 

постачання як окремої одиниці (контейнер може містити кілька упаковок). Одиницею 

упаковки не вважається одиниця (частина) продукту, ізольована від іншої частини 

пакувальним матеріалом з технологічною метою (запобігання злипанню, заморожуванню, 

перемішуванню частин продукції між собою), а також пакування, яке є елементом 

сервірування у закладах громадського харчування; 

- пункт 64: первинне пакування - пакування харчових продуктів у будь-яку обгортку або 

упаковку (контейнер), що безпосередньо контактує з харчовим продуктом; 

- пункт 84: технічний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений рішенням 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, спільними або окремими рішеннями 

європейських законодавчих органів - Європейської Комісії, Європейської Ради, 

Європейського Парламенту, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з 

нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні 
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положення, дотримання яких є обов’язковим. Технічний регламент може також містити 

вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які 

застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва. Технічний регламент 

не містить санітарні заходи. У разі відсутності технічного регламенту щодо певного об’єкта 

регулювання, затвердженого рішенням Верховної Ради України або Кабінету Міністрів 

України, застосовується, за наявності, технічний регламент Європейського Союзу; 

- у підпункті 3 пункту 1 статті 49 розділу VII: 

- харчові продукти повинні бути захищеними від будь-якого забруднення на всіх стадіях 

виробництва, переробки та/або обігу; 

- у підпункті 3 пункту 1 статті 50 розділу VII: 

- пакування, включаючи первинне пакування, здійснюється у спосіб, що унеможливлює 

забруднення продуктів та цілісність упаковки. 

 У Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» [4] 

вказано: 

- у підпункті 31 пункту 1 статті1 Розділу I: 

- фасований харчовий продукт - будь-яка представлена кінцевому споживачеві та 

закладам громадського харчування окрема одиниця, що складається з харчового продукту та 

упаковки, в яку вміщено цей продукт до того, як його пропонувати для продажу, незалежно 

від того, повністю чи частково упаковка покриває харчовий продукт, але в будь-якому разі 

таким чином, щоб її вміст не можна було змінити, не відкривши або не пошкодивши при 

цьому упаковки. Зазначений термін не поширюється на харчові продукти, що упаковуються 

в місцях продажу, у тому числі на прохання споживача (нефасовані харчові продукти). 

 У ДСТУ 4518-2008 [5] вказано, що: 

- паковання - одиниця товару в упаковках (споживчій тарі), за винятком обгорток та 

інших матеріалів, що запаковані разом із товаром; 

- упаковка - технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром, який 

забезпечує захист товару від пошкоджень та втрат під час його обігу, а довкілля від 

забруднення. 

 У Наказі Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України «Про 

затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» вказано:  

у Розділі 1: 

- пункт 11: Харчові продукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну 

мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нормативно-правових 

актів щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, 

транспортування, приймання і зберігання. 

- пункт 12. Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча сировина підлягають 

вилученню з обігу в порядку, установленому Законом України "Про вилучення з обігу, 

переробку, утилізацію, знищення або подальше використання  неякісної  та  небезпечної 

продукції". До неякісних належать харчові продукти і продовольча сировина, якісні 

показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у нормативно-

правовому акті, а також такі, якість яких знизилась унаслідок порушення маркування; 

порушення чи деформування тари та окремих одиниць упаковки…; 

у Розділі 3: 

- підпункт 3.4: Прийманню не підлягають круп'яні, борошняні та інші сипучі товари… з 

пошкодженою упаковкою…. 
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У «Методичному посібнику з питань призначення та проведення судово-товарознавчих 

експертиз продовольчих товарів з метою визначення їх вартості» [9] з посиланням на Закон 

України «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та 

продовольчої сировини» [2] вказано (с. 16), що експерт товарознавець не визначає вартості 

продуктів, які не підпадають під нижчеперелічені вимоги, серед яких є (підпункт 5 пункту 2) 

невідповідність технічним регламентам. 

Оскільки кожен висновок судового експерта є індивідуальним науково-практичним 

дослідженням, тому автори у даних тезах не надають конкретних рекомендацій, шаблонів 

відповіді на запитання тощо, але переконані, що використання судовими експертами 

товарознавцями викладених вище основних положень чинних законодавчих актів, 

державних стандартів України та інших наукових і науково-методичних матеріалів – 

сприятиме формуванню науково обґрунтованого об’єктивного висновку судового експерта 

при визначенні ринкової вартості харчових продуктів, які надані на експертизу у 

порушеному заводському (виробничому) первинному пакуванні, та допоможе прискорити   

виконання відповідного дослідження. 
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МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ГЕНЕТИЧНИХ ОЗНАК ЛЮДИНИ 

В УКРАЇНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГЕНЕТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ  

НЕВПІЗНАНИХ ТІЛ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО ВТОРГНЕННЯ 

Функціонування автоматизованої системи криміналістичного обліку генетичних ознак 

людини в Україні на локальних (ЛОГОЛ) та центральному (ЦОГОЛ) рівнях передбачають 

«Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків Експертної служби МВС 

України» [1] та «Інструкція про порядок формування та використання обліку генетичних 

ознак людини Експертною службою МВС» [2], які затверджені та зареєстровані у 

встановленому порядку.База обліку генетичних ознак людини, окрім іншого, містить масиви: 

ДНК-профілів трупів невпізнаних осіб; ДНК-профілів родичів безвісти зниклих осіб (за 

умови добровільної згоди цих осіб) [1].  

В умовах воєнних дій на території України стрімко зросла актуальність обліку 

генетичних ознак людини, оскільки у сотні і тисячі разів зросла кількість фактів:безвісного 

зникнення, взяття у полон та примусової депортації людей; виявлення тіл невстановлених 

осіб; виявлення фрагментів тіл людей після обстрілів; виявлення понівечених, обгорілих, 

ексгумованих тіл тощо.  За таких умов функціонування ЦОГОЛ в Україні дуже вагомо 

сприяє розслідуванню фактів виявлення невпізнаних тіл осіб та безвісного зникнення осіб, 

оскільки такі реєструються в різних частинах території країни, а генетична інформація про 

них «стікається» до єдиного масиву ЦОГОЛ, який функціонує автоматично, тобто - пошук 

збігів відбувається не одноразово, а триває постійно [2].  

Війна в Україні спричинила збільшення в сотні разів надходження на дослідження до 

державних експертних установ постанов про призначення судових молекулярно-генетичних 

експертиз для генотипування зразків біологічного матеріалу невпізнаних трупів та зразків 

букального епітелію родичів безвісти зниклих осіб. За таких обставин виникла черга на 

виконання експертиз, а терміни їх виконання та скерування ДНК-профілів до 

автоматизованої бази ЦОГОЛ зросли до чотирьох і більше місяців.  

09.07.2022 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державну реєстрацію 

геномної інформації людини» (реєстр № 4265), який вступить в дію у 2023 році та значно 

сприятиме подоланню проблем, з якими стикається суспільство в умовах активних воєнних 

дій в України.  

Даний Закон, зокрема, дозволить здійснювати відбір зразків у всіх військовослужбовців, 

поліцейських, членів добровольчих територіальних формувань та, за потребою, подальше їх 

профілювання. Це дозволить значно пришвидшити наповнення масиву ОГОЛ та 

ідентифікацію тіл невпізнаних осіб. 
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Тіла невпізнаних осіб та фрагменти тіл, які потребують ідентифікації в умовах активних 

бойових дій – це часто значно обгорілі, фрагментовані, деструктивно змінені під впливом 

часу та природніх чинників тіла, біологічний матеріал з яких слід вилучити та скерувати на 

молекулярно-генетичну експертизу. Виявлення масових захоронень на деокупованих 

територіях України також потребує їх ретельного судово-медичного опрацювання та 

вилучення біологічного матеріалу для молекулярно-генетичних досліджень. Таким 

матеріалом від невпізнаних тіл можуть бути, залежно від ступеня деградації біологічного 

матеріалу – зразки крові, м’язових тканин, кісткові фрагменти, зуби. Генетичне 

профілювання тіл невпізнаних осіб та подальше поміщення цієї генетичної інформації до 

ЦОГОЛ наповнює масив бази трупів невпізнаних осіб.  

Профілювання осіб, які є прямими біологічними родичами безвісти зниклих, та 

поміщення їх ДНК-профілів до ЦОГОЛ наповнює інший масив – родичів зниклих осіб. 

Біологічним матеріалом родичів зниклих осіб, який направляється на молекулярно-генетичне 

дослідження, є зразки букального (защічного) епітелію [4], відбір яких є достатньо 

елементарним і не потребує спеціальних умов та засобів. Для відбору зразків букального 

епітелію у людей достатньо гігієнічних вушних паличок, або спеціальних щіточок-зондів та 

паперових згортків і конвертів [3].  

Результатом автоматичного пошуку збігів за цими масивами ЦОГОЛ є встановлення 

ймовірних (версійних) родинних зв’язків, які, однак, потребують додаткових підтверджень 

[2]. Додатковими ідентифікаційними ознаками, які би підтверджували версію ідентифікації 

особи, можуть бути додаткові генетичні ознаки, такі як:  ДНК-профілі Y-хромосоми осіб, яка 

успадковується по чоловічій лінії; мітохондріальні ДНК-профілі, успадковуються по жіночій 

лінії; ДНК-профілі інших біологічних родичів (батько-мати, син-дочка-їх мати) для 

формування генеологічних зв’язків.  

Також додатковою і важливою ідентифікаційною генетичною ознакою є встановлення 

ДНК-профілю контактних слідів біологічного походження, виявлених на речах особистого 

вжитку безвісти зниклої особи, що передбачає встановлення ДНК-профілю самої безвісти 

зниклої особи [4].  

Такими речами можуть бути видані родичами (близькими) особисті речі, якими 

користувалася зникла особа: зубні щітки, станки для гоління, ношені і не прані і/чи не 

чищені предмети гардеробу, які безпосередньо контактували з різними частинами тіла 

людини - головні убори, рукавичкові вироби, натільна білизна, гребінці, особисті прикраси 

(натільні ланцюжки, каблучки, кульчики та ін.), наручні годинники тощо [4].  

Додаткові методи генетичної ідентифікації дозволять підтвердити достовірність версії 

ідентифікації особи чи спростувати її, що унеможливить хибну ідентифікацію невпізнаної 

особи.  

При відсутності у безвісти зниклої особи прямих біологічних родичів (батьки-діти) - 

надання на молекулярно-генетичну експертизу речей особистого вжитку стає надзвичайно 

актуальним. Тому важливо зберегти як можна більше речей, що перебували у контакті з 

тілом зниклої особи, та надавати їх на молекулярно-генетичне дослідження поступово – до 

встановлення повного ДНК-профілю цієї людини та скерування його до ЦОГОЛ. 

Важливість функціонування криміналістичного обліку генетичних ознак людини в 

Україні важко переоцінити у теперішніх умовах, для яких характерні активні бойові дії на 

фронті, обстріли і бомбардування мирного населення, руйнування будівель, окупація та 

деокупація територій, масові вбивства людей, неідентифіковані поховання, викрадення та 
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примусова депортація людей тощо. В таких умовах криміналістичний облік генетичних 

ознак людини часто стає єдиною можливістю точної ідентифікації особи, що загинула. 
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4. Методика проведення молекулярно-генетичних досліджень (реєстраційний код згідно 

Реєстру методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України - 9.5.01) / 

[Аббасов Р. Г., Повх А. С., Романчук С. М.]. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2018. 75с. 
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Волинське відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України 
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Українська академія наук 
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Міністерства юстиції України 

41.  Кішко 

Дмитро 

директор, Одеський науково дослідний інститут судових експертиз Міністерства Юстиції 

України 
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42.  Коваленко 

Олена 

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, директор 

Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 

юстиції України 

43.  Кондратенко 

Наталія 

доктор філологічних наук, професор, судовий експерт лабораторії психологічних, 

мистецтвознавчих та інших досліджень, Одеський науково-дослідний інститут судових 

експертиз Міністерства юстиції України  

44.  Копотун  

Ігор 

доктор юридичних наук, професор,Заслужений юрист України, проректор з міжнародних 

зв’язків, Академія ГУСПОЛ (Чеська Республіка) 

45.  Кралюк 

Марина 

кандидат технічних наук, завідувачка лабораторії електротехнічних, пожежно-технічних 

та досліджень питань безпеки життєдіяльності, Одеський науково дослідний інститут 

судових експертиз Міністерства Юстиції України 

46.  Клюєв 

Олександр 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, директор, Національний 

науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса» 
47.  Креденець 

Неля 

доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, директор, Відокремлений 

структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського 

національного університету технологій та дизайну» 

48.  Кривенченко 

Дар’я 

судовий експерт лабораторії психологічних, мистецтвознавчих та інших видів 

досліджень Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства 

юстиції України (виправила) 

49.  Кримчук 

Сергій 

доктор філософії, керівник Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України – 

директор Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 

Міністерства внутрішніх справ України 

50.  Крупка 

Ярослав 

судовий експерт лабораторії електротехнічних, пожежно-технічних та досліджень питань 

безпеки життєдіяльності, Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 

51.  Кузін  

Микола 

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Львівський науково-

дослідний інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 

52.  Кунділовська 

Тетяна 

кандидат технічних наук, доцент,доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного 

бізнесу, Одеський національний економічний університет 

53.  Кураш 

Світлана 

старший судовий експерт сектора товарознавчих досліджень відділу товарознавчих, 

автотоварознавчих та гемологічних досліджень, Львівський науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України 

54.  Куча  

Максим 

начальник відділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень, Харківський 

науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ 

України 

55.  Кучинська 

Ірина 

кандидат фармацевтичних наук, провідний науковий співробітник, Український науково-

дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України 

56.  Лисенко  

Алла 

перший заступник директора, Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових 

експертиз Міністерства юстиції України 

57.  Лозова 

Світлана 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, 

криміналістики і експертології, Харківський національний університет внутрішніх справ 

58.  Лозова 

Тетяна 

доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та 

управління якістю, Львівський торговельно-економічний університет  

59.  Максюта 

Олена 

судовий експерт лабораторії будівельно-технічних, оціночно-будівельних, дорожньо-

будівельних досліджень, досліджень проектної документації та вартості будівельних 

робіт, Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції 

України 

60.  Мельнічук 

Богдан 

судовий експерт лабораторії досліджень об’єктів інформаційних технологій, 

телекомунікаційних систем та засобів, Одеський науково-дослідний інститут судових 

експертиз Міністерства юстиції України 

61.  Мисковець 

Назар 

судовий експерт відділу інженерно-технічних досліджень, Волинське відділення 

Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції 

України 

62.  Міщенко 

Дмитро 

завідувач сектора трасологічного обліку відділу криміналістичних видів досліджень, 

Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства 

внутрішніх справ України 

63.  Могила  

Олег 

завідувач сектора трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень, 

Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства 

внутрішніх справ України 

64.  Наглов 

Олександр 

кандидат біологічних наук, провідний судовий експерт,  Національний науковий центр 

«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції 

України 

65.  Недашківська старший судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних досліджень відділу 
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Ольга товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та 

оціночної діяльності, Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

66.  Нізовцев 

Юрій 

кандидат юридичних наук,провідний науковий співробітник Центру судових і 

спеціальних експертиз, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 

67.  Омельченко 

Наталія 

кандидат технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, торговельного 

підприємництва та експертизи товарів, Державний заклад «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка»; голова, головний експерт, Громадська організація 

«Науково-дослідний центр Незалежна експертиза» 

68.  Падалка 

Андрій 

доктор юридичних наук, доцент, заступник директора, Український науково-дослідний 

інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України 

69.  Пасічнюк 

Руслан 

заступник завідувача відділу забезпечення діяльності центру, Львівський науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України 

70.  Пацеляк 

Роман 

завідувач сектора автотехнічних досліджень відділу автотехнічних досліджень та 

криміналістичного дослідження транспортних засобів, Львівський науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України 

71.  Пилипенко 

Людмила 

доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор 

кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, Одеський національний 

технологічний університет Міністерства освіти і науки України 

72.  Півньов 

Євген   

аспірант, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 

М. С. Бокаріуса» 

73.  Петькова 

Ольга 

аспірант кафедри біоінженерії та води, Одеський національний технологічний 

університет Міністерства освіти і науки України 

74.  Подулько 

Олег  

 

судовий експерт сектора автотоварознавчих досліджень відділу товарознавчих, 

автотоварознавчих та гемологічних досліджень, Львівський науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України 

75.  Пороскун 

Олег 

головний судовий експерт сектору трасологічного обліку відділу кримінальних видів 

досліджень, Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України 

76.  Попович 

Наталія 

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління 

якістю, Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки споживчих 

товариств України; доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, 

Національний університет «Львівська політехніка» 
77.  Рак  

Михайло 

судовий експерт сектора товарознавчих та гемологічних досліджень відділу 

товарознавчих, автотоварознавчих та гемологічних досліджень, Львівський науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України 

78.  Решетило 

Лідія 

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри товарознавства, митної справи та 

управління якістю, Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки 

споживчих товариств України 

79.  Рогалін 

Сергій 

старший науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 

80.  Ропицька 

Наталія 

головний судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних досліджень відділу 

товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та 

оціночної діяльності, Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України 

81.  Рувін 

Олександр 

доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, директор, Київський науково-

дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 

82.  Рудакова 

Вікторія 

судовий експерт лабораторії психологічних, мистецтвознавчих та інших видів 

досліджень, Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства 

юстиції України 

83.  Руданецька 

Оксана 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права факультету управління, 

економіки та права, Львівський національний університет природокористування 

84.  Рудик 

Микола 

кандидат юридичних наук, викладач кафедри поліцейського права, Національна академія 

внутрішніх справ 

85.  Самойленко 

Олена 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики, Національний 

університет «Одеська юридична академія»; головний науковий співробітник відділу 

дослідження проблем протидії кіберзлочинам та загрозам інформаційної безпеці, 

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю 

при Раді національної безпеки і оборони України 
86.  Сапожник 

Дмитро 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, митної справи та 

управління якістю, Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки 
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споживчих товариств України 

87.  Сардаковська 

Марія 

судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних досліджень відділу 

товарознавчих, гемологічних, економічних будівельних земельних досліджень та 

оціночної діяльності, Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний 

центр Міністерства внутрішніх справ України 

88.  Сибірна  

Рома 
доктор біологічних наук, професор, професор кафедри кримінального права і процесу, 

Національний університет «Львівська політехніка»; професор кафедри теоретичної 

психології, Львівський державний університет внутрішніх справ 

89.  Сибірний 

Андрій 

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького 

90.  Сільник 

Тарас 
старший судовий експерт сектора автотехнічних досліджень відділу автотехнічних 

досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів, Львівський 

науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ 

України 

91.  Силенок 

Катерина 

здобувач ступеня доктора філософії, Національний науковий центр «Інститут судових 

експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 

92.  Сенейко  

Ігор 

завідувач відділу земельно-технічних, оціночно-земельних  досліджень та експертизи з 

питань землеустрою лабораторії інженерно-технічних досліджень, Львівський науково-

дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 

93.  Соколовська 

Ірина 

науковий співробітник лабораторії товарознавчих досліджень, Одеський науково-

дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 
94.  Старенький 

Іван 

судовий експерт сектору досліджень телекомунікаційних систем та засобів лабораторії 

досліджень об’єктів інформаційних технологій, телекомунікаційних систем та засобів, 

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 

95.  Степанюк 

Руслан 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики, судової 

експертології та домедичної підготовки, Харківський національний університет 

внутрішніх справ; провідний фахівець з організації наукової роботи, Харківський 

науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ 

України 

96.  Стецик  

Юрій 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Львівський 

торговельно-економічний університет 

97.  Струк  

Іван 

старший судовий експерт лабораторії досліджень об'єктів інформаційних технологій та 

інтелектуальної власності, Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України 
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Наталія 
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Міністерства юстиції України  
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доктор філософії, професор, незалежний судовий експерт 

108.  Христьян 

Анна 
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Денис 

науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. 

Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 
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Антоніна 

кандидат юридичних наук, доцент, вчений секретар, Одеський науково-дослідний 

інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 
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судовий експерт, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. 

проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України 
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науковий співробітник лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень, 

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса» Міністерства юстиції України 

114.  Черняк  

Юлія 

здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної 

освіти Національного університету «Львівська політехніка» 

115.  Чечіль  

Юрій 

доктор філософії, директор, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки 

та судових експертиз Служби безпеки України 
116.  Чумаченко 

Інна 

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу науково-методичного та 

інформаційно-аналітичного забезпечення експертної діяльності, Одеський науково-

дослідний  інститут судових експертиз Міністерства юстиції України 

117.  Чупрун 

Володимир 

завідувач сектору лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень, 

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. 

Бокаріуса» Міністерства юстиції України 
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Ігор 

старший науковий співробітник лабораторії інженерно-технічних та військових 

досліджень, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 

М.С. Бокаріуса» 

119.  Шевчук 

Назар 

завідувач сектора дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів 

досліджень, Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України 

120.  Шипілов 

Максим 

судовий експерт лабораторії інженерно-технічних та військових досліджень, 

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса» Міністерства юстиції України 

121.  Шумська 

Єлизавета 

бакалавр маркетингу, Львівський торговельно-економічний університет Центральної 

спілки споживчих товариств України 

122.  Шумський 

Орест 

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління 

якістю,  Львівський торговельно-економічний університет Центральної спілки 

споживчих товариств України 

123.  Шупер 

Ірина 

головний судовий експерт сектора товарознавчих та гемологічних досліджень відділу 

товарознавчих, авто товарознавчих та гемологічних досліджень, Львівський науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України 

124.  Якимів  

Марія 

завідувач відділу біологічних досліджень та обліку, Львівський науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України 

125.  Янов  

Дмитро 

судовий експерт лабораторії психологічних, мистецтвознавчих та інших видів 

досліджень, Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства 

юстиції України 
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ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 

 

92 

 

Світлана Лозова, 

Максим Куча, 

Олександр Вдовиченко 

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ СЛІДІВ 

ВИБУХУ ВІД РЕАКТИВНОЇ ТА РАКЕТНОЇ ЗБРОЇ  

 

95 

 

Тетяна Лозова 

 

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ШОКОЛАДУ 
 

97 

 

Назар Мисковець,  

Ігор Сенейко 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАКЛАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

 

100 

 

Олег Могила 

 

ТРАСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИЛІНДРОВИХ МЕХАНІЗМІВ 

ТА НАВІСНИХ ЗАМКІВ ВІДЧИНЕНИХ ПІДІБРАНИМИ ТА 

ПІДРОБЛЕНИМИ КЛЮЧАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ 

 

103 

 

Ольга Недашківська 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ АЛГОРИТМУ 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В 

УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

 

106 

 

Юрій Нізовцев 

 

ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СБ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 

108 

 

Андрій Падалка,  

Вікторія Біла 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА НА 

ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЮ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

110 

 

Роман Пацеляк,  

Сергій Власенко,  

Тарас Сільник 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ CYBORG IDEA (CYBID) V-SIM 3.0 

ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ 

 

113 

 

Людмила Пилипенко, 

Яков Верхівкер 

 

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

117 

 

Ольга Петькова,  

Яков Верхівкер 

 

ПЛОДООВОЧЕВІ ДОБАВКИ ДО ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
 

119 

 

Євген Півньов 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗШИРЕННЯ МЕЖ ПРЕДМЕТУ ДОРОЖНЬО-

ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА 

ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

121 

 

Олег Пороскун 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ НИЗУ ПІДОШВИ ВЗУТТЯ ЗА 

ЗОБРАЖЕННЯМИ НА ФОТОЗНІМКАХ 

 

124 

 

Лідія Решетило 

 

ВОЛОССЯ ЯК ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

127 

 

Наталія Ропицька 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННИЙ 

ПЕРІОД 

 

129 

 

Оксана Руданецька, 

Галина Бережницька 

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЗИТИВНОГО ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ 

ЩОДО ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У НАЦІОНАЛЬНУ 

ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ 

 

132 



211 

Олена Самойленко ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ 

ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ 

ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ 

ТОВАРІВ 

 

134 

 

Дмитро Сапожник 

 

ЕКСПЕРТНІ ПРОЦЕДУРИ У ФУНКЦІОНУВАННІ РЕЖИМУ 

ТОВАРІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

135 

 

Дмитро Сапожник 

Ольга Гирка 

 

ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ БПЛА В 

УМОВАХ ІМІТУВАННЯ РЕАЛЬНИХ УМОВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

138 

 

Андрій Сибірний, 

Ольга Зарічна 

 

ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ЗЛОЧИНІВ 

 

141 

 

Рома Сибірна, 

Юлія Черняк 

 

ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ 

ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ 

 

144 

 

Катерина Силенок 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТА СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ ІСТОРИКО-

АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

146 

 

Ірина Соколовська, 

Тетяна Кунділовська 

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЕРНОБОРОШНЯНИХ 

ТОВАРІВ 

 

148 

 

Іван Старенький, 

Олександра Донченко 

 

ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З 

АПАРАТІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ МАРКИ «APPLE IPHONE» 

 

152 

 

Руслан Степанюк 

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 

 

155 

 

Юрій Стецик, 

Каріна Дмитрук, 

Наталія Попович 

 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ ЯК БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЙОГО 

ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

157 

 

Валерій Тіщенко 

 

КРИМІНАЛІСТИКА У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 
 

160 

 

Костянтин 

Чернігівський, 

Олександр Наглов,  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШКОДИ 

НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ ПІД ЧАС ДІЇ 

ВОЄННОГО СТАНУ  

 

162 

 

Дмитро Хамула 

 

ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ СВИНЦЬОВОГО БУКРАНІЮ, ЯК 

КУЛЬТОВОГО СИМВОЛУ В РЕЛІГІЇ ДАВНІХ ГРЕКІВ 

ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР`Я 

 

164 

 

Віра Хомутенко, 

Алла Хомутенко 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-

ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

 

166 

 

Ольга Холодова 

 

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В 

КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, 

ЗАВДАНОЇ ВЛАСНИКУ ЗНИЩЕНОГО АБО ПОШКОДЖЕНОГО 

МАЙНА ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ 

 

170 

 

Анна Христьян 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ СХОЖІ АБО 

ОДНАКОВІ ПРІЗВИЩА 

 

172 

 

Одарка Чабанюк 

 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

174 



212 

Денис Чекін ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ У ВИГЛЯДІ 

ЦИФРОВИХ СЛІДІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ,  

ПОВЯЗАНИХ З НЕЛЕГАЛЬНИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ 

 

175 

 

Антоніна Черемнова 

 

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

НОРМУВАННЯ ЯК ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

СУДОВИХ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 

 

 

177 

 

Віктор Чернюк, 

Олександр Гур’єв 

 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ НЕВИБОРЧОЇ ДІЇ В АСПЕКТІ 

ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 

 

179 

 

Інна Чумаченко 

 

СИСТЕМА НОРМАТИВІВ В ГАЛУЗІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК 

БАЗОВІ ДАННІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

 

181 

 

Володимир Чупрун 

 

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

184 

 

Ігор Шебалков 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАЛИШКІВ ВИБУХОВИХ 

ПРИСТРОЇВ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

186 

 

Назар Шевчук,  

Ігор Долінський, 

Михайло Грицак 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НОВОЇ 

РЕДАКЦІЇ МЕТОДИКИ ЗА ЕКСПЕРТНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 4.6 

«ДАКТИЛОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» 

 

188 

 

Єлизавета Шумська,  

Орест Шумський, 

Микола Беднарчук 

 

ЗНАКИ ЗАЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЯК 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

190 

 

Ірина Шупер,  

Марія Сардаковська, 

Микола Беднарчук 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РИНОКОЇ ВАРТОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ У ПОРУШЕНОМУ ПЕРВИННОМУ ПАКУВАННІ 

 

192 

 

Марія Якимів,  

Аліна Зинь 

 

МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ГЕНЕТИЧНИХ ОЗНАК 

ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГЕНЕТИЧНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ  НЕВПІЗНАНИХ ТІЛ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО ВТОРГНЕННЯ 

 

197 

 

Перелік установ, закладів і організацій, які взяли участь у роботі конференції 

 

200 

 

Список учасників конференції 

 

202 
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