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Присвячується захисникам та захисницям України
ВСТУП

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції
України навіть у складних умовах воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого
2022 року у зв’язку з вторгненням російських збройних сил на територію нашої
держави, пропонує читачам черговий 67-й випуск міжвідомчого науковометодичного збірника «Криміналістика і судова експертиза».
Унікальність цього випуску обумовлена тим, що збірник «Криміналістика і
судова експертиза» вперше виходить під час війни, яка завдяки героїзму
українських бійців вже не один місяць триває на нашій землі з активним
веденням бойових дій і невиправданим звірством солдат російського агресора,
які вдаються до масових вбивств, катувань та інших злочинів проти мирного
населення на тимчасово окупованих територіях, до знищення бойовими
ракетами, авіацією та артилерією цивільних об’єктів критичної для
життєдіяльності людей інфраструктури, культурних і матеріальних цінностей
українського суспільства у багатьох регіонах країни. І в цей період на сторінках
даного видання, зміст якого складають результати оригінальних наукових
досліджень судових експертів, криміналістів, співробітників правоохоронних
органів і правозахисних інституцій, викладачів і науковців, обговорюється
широке коло актуальних питань теоретичного, методологічного і практичного
характеру, ведуться наукові дискусії вчених і практиків.
Сьогодні наша головна надія на українських військових та волонтерів, від
яких дуже залежить існування України. Зараз вони, і серед них низка наших
експертів, борються за те, щоби звірства російських окупантів, які побачив
увесь світ, ніколи не відбувалися знову.
У експертної спільноти дуже важлива місія. Цицерон казав, що найбільша
спокуса злочину полягає у розрахунку на безкарність, і ми повинні зробити все
можливе для того, щоб таких спокус не лишилось. Кожен злочин має бути зафіксовано. Кожна задіяна в ньому особа має бути встановлена, і правосуддя
повинно бути лише питанням часу.
Видання збірника збагачує наукові надбання у галузі теорії судової експертизи і криміналістики, сприяє збереженню наукового потенціалу України під час
сучасної російської збройної агресії та слугує розвитку наукових уявлень про
судово-експертне та криміналістичне забезпечення протидії кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану.
Дякуємо всім, хто надіслав статті за можливість ділитися досвідом та переймати кращі практики, за Вашу свідому громадянську позицію у питанні досягнення спільної мети. Ваша участь у заходах такого рівня демонструє приклад палкої відданості роботі у галузі судової експертизи, саме Ваша щоденна
праця, терпіння, відповідальність безумовно приведуть до перемоги України у
цій нелегкій війні з російським агресором.
Ми маємо надію на подальшу плідну співпрацю й віримо, що заходи такого
рівня стануть запорукою досягнення подальших цілей у встановленні істини та
справедливості.
Ми вільні! Ми сильні! Ми переможемо! Слава Україні!
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THE IMPOSSIBILITY AND REFUSAL TO MAKE CONCLUSIONS
BY THE FORENSIC EXPERT
In this article, the authors deal with a topic that does not have a single approach
at the international level. The issue concerns the impossibility conclusion formulated
by the forensic expert in the expert report, which is often confused with the refusal.
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Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи
The authors provide gnoseological evidence regarding the delimitation of these two
forms of answers offered to the judicial process by the expert.
The importance of the issue discussed stems from the very role of forensic expertise in the administration of justice and to add value in this regard.
Keywords: forensic expertise, methodical study, conclusions of the expert,
impossibility, refusal, explanation, the result of the research.

Formulation of the problem. The final moment of carrying out the stage of
the examination itself, as mentioned, is that of formulating the conclusions, representing the last part of the forensic expertise report.
In the conclusions are told the answers to the questions addressed to the
expert, in Romanian literature on this topic: “Or, answering a question involves
drawing up the answer, checking data, etc.” [1, p. 18].
Analysis of recent research and publications. Thus, regarding the process of formulation of the conclusions, we consider that the conclusions are formulated based on the reasoning made by an expert in the synthesis stage of
the research using logical rules. We ask ourselves, why are certain logical rules
necessary for the implementation of this act? The answer is found in the scientific literature, including from Romania, according to which it is mentioned that
“logic must watch that any judgment is carried out correctly from the point of
view of the rules of thought” [2, p. 29].
The correctness of reasoning, according to Kant is outlined in “...syllogism
and is verified by the principle of non-contradiction” [2, p. 29]. Thus, we opine
on the application of Kant’s logic by forensic experts when formulating conclusions, as it offers the possibility of establishing scientific truth with varying degrees of certainty, as well as arguing them. We note that in the specialized literature in Romania, the notion of “scientific truth” is used in the field of forensic
expertise, as the equivalent of the “conclusion” reached because of “...investigation conducted with the means of science” [2, p. 21]. At the same time, we
believe that a conclusion without argumentation has no probative value. In accordance with the opinion expressed in the literature studied in this regard: “Like
any scientific truth, the conclusion of the forensic expert's report must have a
double foundation: objective and subjective” [2, p. 22], we consider this requirement to be fully applicable to the whole spectrum of forensic expertise.
In this context, we mention that since the activity of forensic expertise is
nothing more than a methodical study of the object concerned, carried out with
the application of technical-scientific procedures and specialized knowledge, “...
in order to formulate reasoned conclusions regarding certain facts, circumstances, material objects, phenomena and processes, the human body and psyche...” [3, art. 2] we can conclude that the expert’s conclusions are presented
as a result of the process of scientific knowledge of the object of the expertise.
In this sense, the Romanian literature on forensic expertise states: “the expert
brings to the attention of the judicial body scientifically motivated conclusions on
facts for the clarification of which specialized knowledge is required” [4, p. 20].
5
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From the above, we repeatedly note the need to argue the conclusions of
the judicial expert, not just a formulation of opinion, as many actors in the justice
sector consider [5].
We offer a definition of the conclusion, considered “more abstract”: “The
conclusion is a new judgment, not only because of its synthetic character but
also because of its informational content distinct from that of previous analytical
judgments” [6, p. 197].
The purpose of the study. In this context, if we start from the generally accepted meaning of the notion of “argumentation”, to argue means to justify, support, prove, reinforce a claim, prove a point of view, and from the fact that argumentation is the process by which we demonstrate (justify) the truth of our own
opinions and try to convince others to accept them, the essence of the process
of formulating expert conclusions becomes very clear.
At the same time, conclusions are made by the judicial expert according to
certain rules. These rules have arisen from an extensive analysis of the whole
process of expert investigation and judicial expert practice, arising from the expectations of the judicial process.
Presentation of the main material. In the structure of the judicial expert
report, the expert’s conclusions are presented as a separate, self-contained part
and contain the expert's answer to the questions submitted. This requirement is
reflected in all procedural legislation, which contains provisions on the structure
of the expert report.
Thus, in the Republic of Moldova, both civil and criminal procedures and the
special law concerning the activity of judicial expertise contain similar stipulations regarding the structure of the judicial expertise report: “(4) In the final part
of the expert’s report, the conclusions of the expert are set out, which include
the answers to the questions formulated by the expert’s authorizing officer. The
answers to the questions shall be formulated precisely, without allowing for
equivocal interpretations” [3, subparagraph (4), art. 37]. The same is quoted in
the Code of Criminal Procedure [7, subparagraph (4), art. 151], in the civil procedure we have much smaller provisions: “(3) The expert report shall contain a
comprehensive description of the investigations and the conclusions on them,
the answers to the questions of the court ...” [8, subparagraph (3), art. 158], from
which it follows that the conclusions appear as a separate part of the report.
In the Romanian legislation, the following provisions are exposed about the
conclusions of the expert: “c) the conclusions, which include the answers to the
questions asked and the expert’s or specialist's opinion on the object of the expertise [9, lit c), art. 21].
The theory of forensic expertise has developed and clearly outlined scientific
requirements for the expert’s conclusions. Thus, expertology considers conclusions are an independent part of the forensic expert report, which contains the
answers to the questions submitted to the forensic expert. The answer is given
to each question separately, in the order in which they are listed in the introductory part of the expert report [10, p. 140]. This is to be understood in the sense
that the conclusion is formulated by the expert in such a way that reading its
contents is all clear without referring to the text of the expert report.
6
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In the literature with reference to expert conclusions, we can find one type of
conclusion – an impossibility. Some researchers consider that conclusions of the
impossibility of solving the problems under examination arise as a result of factors
that are generally of an objective nature [11]. If we look further at the arguments
underlying the conclusions of impossibility, according to the opinion stated (the most
important ones have been selected), we see that these are: – the condition of the
objects submitted for examination (altered traces, rotten plant mass, corroded bodies, etc.)); – insufficient comparison materials; – very low quality of the disputed
traces; – lack of methods; – wrong choice of working methods; – technical equipment not suited to the complexity of the examinations, we note that the claim that
these (the conclusions) are “objective” is not convincing.
We believe that the wrong choice of methods, or the insufficiency of comparative materials, as well as the inadequate technical equipment, cannot be
referred to as objective reasons for formulating conclusions of impossibility.
Also in the above sense, we find opinions, such as: “When only very small and
disparate portions of the disputed trace remain visible (a scraped or erased text concerning areas of land, sums of money, years of issue, holder's name, etc.), it is extremely difficult to establish what was written previously and to formulate a conclusion “by guessing” is at least lacking in professional seriousness, in the absence of
the possibility of demonstration and illustration” [12].
The cited authors warn, however, that reaching this kind of conclusion must
always be accompanied by a thorough analysis and a description of all the circumstances on the basis of which a probability or categorical conclusion cannot
be drawn. For this reason, we do not consider the alternative solution to be justified, namely that if, after studying the material to be examined, the expert can
only reach a conclusion of impossibility, he may return the material to the judicial
body, stating the reason for the return [12].
We believe that it is necessary to provide some clarity on the reasoning in
the literature on the reasoning of conclusions of impossibility, and we agree with
it only in part. At the same time, in relation to what has been stated and supported by the respective authors, we would like to initiate a discussion, which
would clarify an aspect, in our opinion important, in the sense of the conclusion
of impossibility.
We start from the reasoning that the expert’s conclusions arise as a result of the
natural process of researching the object/circumstances by applying special
knowledge in the respective field of science. The forensic expert, following the scientific assessment of the results, formulates his conclusions, as explained above. In
the case, when we have the conclusion of impossibility, generated by the lack/insufficiency of comparative material, or it is found, that the achievements of science and
technology do not allow us to solve the questions put forward, in our opinion, no
conclusion, including impossibility, can be formulated, because no examinations
have been made on the objects (for lack of them or of the methods and means with
which research could be carried out).
In this sense, in some countries, the legislator provides for the obligation of
the forensic expert to refuse to formulate a conclusion. We consider such an
approach to be more correct from the point of view of the gnoseology of the
7
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notion of conclusion. We are of the opinion that the forensic expert should only
formulate conclusions following research. What kind of research can we talk
about if the expert is not provided with material or does not have the methods
and means of examination?
Thus, we believe that it is necessary to distinguish between “refusal to draw
conclusions” and “conclusion of impossibility”. According to the theory of forensic identification and diagnosis, the conclusion of impossibility is reached when
the forensic expert, after evaluating the results of the investigation, is unable to
assess these results, even from the point of view of formulating a probable conclusion, since some of the data revealed remain even without an explanation as
to their origin. At the same time, we support the need to justify the refusal so
that the authorizing officer understands the reasons.
Conclusions. We conclude that the difference between the conclusion of
impossibility and refusal, although for the judicial process it seems not to be
noticeable, from the point of view of the theory of forensic expertise is that the
conclusion of impossibility is always formulated when expert research has been
carried out, and in assessing their results there are situations in which the expert
cannot pronounce an opinion for scientific reasons, nor probable. Refusal is formulated when the research has not taken place. Both solutions require the expert to provide explanations to the judicial body, prompting it to seek answers to
the question in question by other methods.
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НЕМОЖЛИВІСТЬ І ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ
ВИСНОВКІВ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ
О. С. Катарага
П. П. Петкович
В. А. Прісекару
У статті автори торкаються теми, що не має єдиного підходу на міжнародному
рівні. Йдеться про неможливість висновку, який формується судовим експертом в
експертному висновку, який часто плутають із відмовою. Автори наводять гносеологічні докази розмежування цих двох форм відповідей, запропонованих судовим
експертом. Відмова надається тоді, коли дослідження не проводилося. Обидва
рішення вимагають від експерта надання пояснень судовому органу, які спонукають
його шукати відповіді на поставлене питання іншими способами.
Важливість обговорюваного питання випливає із самої ролі судової експертизи у вчиненні правосуддя.
Ключові слова: судова експертиза, методичне дослідження, висновки
експерта, неможливість, відмова, пояснення, результат дослідження.
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ:
ВІД ПЛАНУВАННЯ ДО ПРИПИНЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
У статті показано проблему недосконалого нормативного забезпечення
функціонування методик проведення судових експертиз скрізь призму понад
30-ти річної давнини. Обґрунтовано необхідність нормативного врегулювання періодичних перевірянь та переглядань експертних методик1, використовуючи досвід проведення робіт із національної стандартизації шляхом розроблення
проєкту
ДСТУ «Судово-експертна
діяльність.
Правила
розроблення, викладання й оформлення методик проведення судових експертиз» із наступним його (проєкту) прийняттям.
Ключові слова: нормативне регулювання, перевіряння, переглядання,
судові експертизи, функціонування експертних методик.

Постановка проблеми. Через понад 15 років із часу отримання незалежності в Україні було затверджено Порядок атестації та державної
реєстрації методик проведення судових експертиз, створено їх (експертних
методик) Реєстр [1, 2]. На момент формування Реєстру в 2008 р. дефініцію
«методика проведення судової експертизи» було визначено як результат
наукової роботи, що містить систему методів дослідження, які застосовуються в процесі послідовних дій експерта з метою виконання певного
експертного завдання, а тому в якості експертних методик, окрім самих
1

«Експертна методика» – дублет або синонімічний вислів до словосполучення «методика проведення судових експертиз».
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методик, до нього (Реєстру) включалися частини (розділи, підрозділи
тощо) посібників, методичні рекомендації, остаточні звіти із проведення науково-дослідних робіт (далі – НДР) тощо, які, фактично, не є методиками.
Слід зазначити й те, що на той час було відсутнє визначення експертної
методики як офіційного видання, не було врегульовано зміст, структуру та
порядок оформлення експертних методик, не був визначеним детально
нормативний порядок функціонування експертних методик.
З плином часу, тобто ще майже 15 років, подана ситуація суттєво не змінилася, що складає певну методологічну проблему судово-експертної діяльності.
Причиною такого стану справ є, на наш погляд, неналежне нормативне забезпечення функціонування методик проведення судових експертиз.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 2010-2012 рр. Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз було проведено НДР «Розробка
змісту та структури експертних методик відповідно до вимог міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні», за результатами якої
було видано методичні рекомендації «Розробка експертних методик: зміст,
структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні)» [3].
Під час проведення НДР було:
1. Актуалізовано поняття експертної методики: експертна методика – це детально регламентована програма вирішення експертного завдання (експертних завдань), яка складається з послідовних практичних та
розумових операцій, що спрямовані на пізнання властивостей і зв’язків досліджуваних об’єктів (матеріальних об’єктів, явищ, процесів) та передбачають для цього застосування системи методів і засобів, а також правил проведення експертного дослідження.
2. Актуалізовано структуру експертної методики з урахуванням вимог (особливостей) міжнародних стандартів якості, адаптованих в Україні.
Структура має наступні структурні елементи:
1. Найменування (назва) методики, реєстраційний код у Реєстрі методик проведення судових експертиз.
2. Сфера застосування методики: експертна галузь, експертні завдання (типові питання), що вирішуються методикою.
3. Перелік основних об’єктів дослідження.
4. Порівняльні об’єкти дослідження – стандартні зразки, вихідні еталони, зразки для порівняння, вимоги до них.
5. Методи, які застосовуються для вирішення експертних завдань, що
вирішуються методикою (опис умов застосування методів).
6. Засоби вимірювальної техніки, дослідницьке (випробувальне) і допоміжне устаткування, витратні матеріали, їх мінімально необхідні характеристики.
7. Порядок проведення експертизи.
7.1. Попереднє (підготовче) дослідження, у тому числі:
– встановлення параметрів або кількісних показників та меж, що підлягають визначенню;
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– визначення вимог до технічних характеристик апаратури та устаткування, яке застосовуватиметься при проведенні досліджень;
– встановлення необхідних умов довкілля та необхідного періоду
стабілізації;
– прикріплення ідентифікаційних знаків після ототожнення об’єктів дослідження, поводження з ними, порядок транспортування об’єктів, їх
зберігання та готування зразків;
– перевіряння, необхідні перед початком робіт, зокрема, і перевіряння
нормального функціонування і, якщо необхідно, калібрування та регулювання устаткування перед кожним його використанням;
– визначення способу (способів) реєстрації спостережень та результатів досліджень, що планується провести;
– вжиття заходів безпеки, яких треба дотримуватися, з урахуванням застережень про ступінь безпеки під час роботи на конкретному устаткуванні
з конкретними основними об’єктами досліджень;
7.2. Роздільне (аналітичне) дослідження, у тому числі:
– визначення та застосування критеріїв та (або) вимог до затвердження/відмови в затвердженні результатів, отриманих під час застосування вимірювальних, інструментальних та інших методів;
– документування результатів застосування вимірювальних, інструментальних та інших методів дослідження (вимірювань, досліджень, у тому
числі режими роботи устаткування тощо) об’єктів із визначенням форми
подання (документування);
– піддавання результатів досліджень процедурі оцінювання невизначеності.
7.3. Експертний експеримент.
7.4. Порівнювальне дослідження.
7.5. Оцінювання результатів (синтезування) проведеного дослідження
та формулювання висновків.
7.6. Оформлення висновком ходу та результатів експертного дослідження.
3. Вперше визначено поняття експертної методики як документа:
експертна методика як видання – нормативний документ, який визначає
детально регламентовану програму вирішення експертної задачі (експертних задач), яка складається з послідовних практичних та розумових операцій, що спрямовані на пізнання властивостей і зв’язків досліджуваних
об’єктів (матеріальних об’єктів, явищ, процесів) та передбачають для цього
застосування системи методів і засобів, а також правил проведення
експертного дослідження.
4. Вперше визначено структуру експертної методики як видання –нормативного документа. Вона складається з наступних структурних елементів:
– обкладинка;
– титульний аркуш з найменуванням (назвою) методики;
– передмова;
– реєстраційний код у Реєстрі методик проведення судових експертиз;
– зміст;
12

Розділ 1. Загальні питання криміналістики та судової експертизи

– вступ;
– нормативні посилання;
– терміни та визначення понять;
– познаки та скорочення;
– сфера застосування методики: експертна галузь, експертні завдання (типові питання), що вирішуються методикою;
– перелік основних об’єктів дослідження;
– порівняльні об’єкти дослідження – стандартні зразки, вихідні еталони,
зразки для порівняння, вимоги до них;
– методи, які застосовуються для вирішення експертних завдань, що
вирішуються методикою (опис умов застосування методів);
– засоби вимірювальної техніки, дослідницьке (випробувальне) і допоміжне
устаткування, витратні матеріали, їх мінімально необхідні характеристики;
– порядок проведення експертизи:
– попереднє (підготовче) дослідження, у тому числі:
– встановлення параметрів або кількісних показників та меж, що підлягають визначенню;
– визначення вимог до технічних характеристик апаратури та устаткування, що застосовуватиметься при проведенні досліджень;
– встановлення необхідних умов довкілля та необхідного періоду
стабілізації;
– прикріплення ідентифікаційних знаків після ототожнення об’єктів дослідження, поводження з ними, порядок транспортування об’єктів, їх
зберігання та готування зразків;
– перевіряння, необхідні перед початком робіт, зокрема і перевіряння
нормального функціонування і, якщо необхідно, калібрування та регулювання устаткування перед кожним його використанням;
– визначення способу (способів) реєстрації спостережень та результатів досліджень, що планується провести;
– вжиття заходів безпеки, яких треба дотримуватися, з урахуванням застережень про ступінь безпеки під час роботи на конкретному устаткуванні
з конкретними основними об’єктами досліджень;
– роздільне (аналітичне) дослідження, у тому числі:
– визначення та застосування критеріїв та (або) вимог до затвердження/відмови в затвердженні результатів, отриманих під час застосування вимірювальних, інструментальних тощо методів;
– документування результатів застосування вимірювальних, інструментальних тощо методів дослідження (вимірювань, досліджень, у тому
числі режими роботи устаткування тощо) об’єктів із визначенням форми
подання (документування);
– піддавання результатів досліджень процедурі оцінювання невизначеності;
– експертний експеримент;
– порівнювальне дослідження;
– оцінка результатів (синтез) проведеного дослідження та формулювання висновків;
– оформлення висновком ходу та результатів експертного дослідження.
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– додатки;
– бібліографічні дані;
– інформація про внесені зміни;
– інформація про розробників.
Зазначені методичні рекомендації було рекомендовано Координаційною радою з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції
України (далі – Координаційна рада) для врахування під час розробки методик проведення судових експертиз (рішення від 12.09.2014 р.).
У 2013 р. до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р.
№ 595 [1] вносяться доповнення, якими врегульовано порядок внесення
змін до методик та припинення їх застосування» [5].
Зважаючи на те, що:
– у 2014 р. було прийнято нову редакцію Керівництва G-19 «Модулі в
криміналістичному процесі», виданому Міжнародною організацією з акредитації лабораторій (ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation);
– у 2015 р. в Україні приймається нова редакція основного міжнародного стандарту систем управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи
управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)»;
– у 2019 р. приймаються нові редакції міжнародних стандартів з
оцінювання відповідності ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги
до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій
(EN ISO/IEC
17025:2017,
IDT;
ISO/IEC 17025:2017, IDT)»
та
ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи
різних типів органів з інспектування (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT;
ISO/IEC 17020:2012, IDT)», на відповідність вимогам яких акредитуються
установи з експертного забезпечення правосуддя,
а також приймаються або змінюються інші нормативні документи, що
потребувало відповідного реагування, було ініційовано проведення НДР
«Актуалізація методичних рекомендацій «Розробка експертних методик:
зміст, структура, оформлення», за результатами якої було видано другу
перероблену та доповнену редакцію методичних рекомендацій, що
отримала назву: «Розроблення експертних методик: зміст, структура,
оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в
Україні)» [4].
Другу редакцію методичних рекомендацій рекомендовано Координаційною
радою для використання в експертній практиці із включенням її до Переліку
рекомендованої
науково-технічної
та
довідкової
літератури,
що
використовується під час проведення судових експертиз, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 08.05.2018 р. № 1467/5 (рішення від
28.01.2021 р.).
Проте, це не вирішило проблему досконалого нормативного врегулювання функціонування експертних методик.
Мета дослідження. Метою дослідження є удосконалення нормативного забезпечення функціонування методик проведення судових експертиз
від планування їх розроблення до припинення їх (методик) застосування.
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Викладення основного матеріалу. Методики проведення судових
експертиз розроблюються під час проведення НДР в рамках науково-методичного забезпечення, під яким розуміється, перш за все, провадження наукових робіт із розроблення експертних методик, організацію якого (провадження) покладено на міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи,
що
здійснюють
судово-експертну
діяльність;
прийняття
НДР (методик), результатів їх (методик) апробації науковими радами зазначених установ із метою надання рекомендацій щодо впровадження методик у практичну діяльність експертів із наступним прийняттям рішення
Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін’юсті
України (далі – Координаційна рада) про включення їх (методик) до
Реєстру методик проведення судових експертиз із можливим внесенням
змін та припиненням дії методик [1, 2, 6].
У цьому нормативно визначеному ланцюгу від розроблення та прийняття методик до припинення їх застосування відсутні такі важливі етапи
як періодичні перевіряння та переглядання методик проведення судових
експертиз. Безсумнівним є те, що така робота з удосконалення науковометодичного забезпечення судової експертизи повинна проводитися
постійно, що потребує обов’язкового унормування.
У цьому сенсі, на наш погляд, необхідно використати досвід проведення національної стандартизації (який, на сьогодні, відповідає
міжнародній та європейській практиці), одними із видів робіт якої (стандартизації) є перевіряння та переглядання національних нормативних документів – стандартів і кодексів усталеної практики (далі – НД). Відповідно до
Правил проведення робіт із національної стандартизації національні НД
перевіряються принаймні один раз на п’ять років із дати набуття чинності
НД або останньої перевірки, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше.
Національний орган стандартизації (далі – НОС) відстежує терміни
набуття чинності чи дати останньої перевірки НД, у разі строку використання яких необхідно перевірити національні НД, та щороку готує
щорічний план перевірки національних НД, в якому вказується, у тому
числі, термін виконання перевірки та результат перевірки національного
НД. За результатами перевірки національного НД у висновку надаються
такі пропозиції:
– застосовувати національний НД далі, не переглядаючи;
– застосовувати національний НД далі із обмеженням сфери застосування;
– скасувати національний НД;
– переглянути національний НД;
– розробити проєкт зміни до національного НД.
Надалі НОС відповідно до результатів перевірки:
– видає відповідний наказ, яким скасовує національний НД;
– видає відповідний наказ, у якому зазначають умови подальшого застосування та сферу, на яку не поширюються вимоги національного НД;
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– розглядає пропозицію щодо перегляду національного НД або розроблення зміни до національного НД з внесенням її до програми робіт з національної стандартизації.
Перегляд національного НД здійснюють за потреби змінити його певні
положення за умови, що загальний обсяг змін до НД перевищує 50 % від
загального обсягу НД [7].
Враховуючи викладене, на наш погляд, з метою постійного підтримання Реєстру методик проведення судових експертиз в актуальному стані
необхідно внести зміни до Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз [2, 3] або розробити окремий нормативний акт
щодо планового обов’язкового перевіряння експертних методик принаймні
один раз на п’ять років із наступним прийняттям рішення щодо подальшого
застосування методик, внесення змін до методик, переглядання методик із
їх наступним перевиданням або припинення їх дії.
Висновки. У системі науково-методичного забезпечення судовоекспертної діяльності є суттєва прогалина, яка полягає у відсутності нормативного регулювання перевіряння та переглядання методик проведення
судових експертиз. Зазначена проблематика буде усунена розробленням
проєкту ДСТУ «Судово-експертна діяльність. Правила розроблення,
викладання й оформлення методик проведення судових експертиз», що
передбачено Планом проведення науково-дослідних робіт науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та Планом робіт із
національної стандартизації на 2022 р., та його (ДСТУ) наступним прийняттям Національним органом стандартизації.
При цьому, вже сьогодні необхідно почати проведення «інвентаризації» експертних методик, включених до Реєстру:
– розробленням сучасних древ родів, класів, видів, підвидів тощо судових експертиз і визначенням їх фактичного методичного забезпечення загальними та окремими методиками, що включені до Реєстру;
– встановленням застарілих та тих, що дублюються, експертних методик;
– вирізненням методик, що потребують актуалізації, у тому числі у
зв’язку із акредитацією експертних лабораторій на відповідність вимогам
міжнародних стандартів, прийнятих в Україні.
За результатами проведеної роботи потрібно виключити із Реєстру застарілі методики; об’єднати методики, що дублюються, або замінити їх знов
розробленими методиками; актуалізувати методики, прийняті до 2015 р. (що
не відповідають зазначеним вище методичним рекомендаціям [3, 4]); визначити методики, що підлягають розробленню, тощо.
Перелік посилань
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THE IMPROVEMENT OF THE NORMATIVE SUPPORT FOR THE
FUNCTIONING OF METHODS FOR CONDUCTING FORENSIC
EXAMINATIONS: FROM PLANNING OF ITS TERMINATION
O. Ruvin
A. Poltavskyi
The article shows the issues, which is the inadequate regulation of the functioning of methods of conducting forensic examinations.
Thus, at the time of creation in 2008 of the Register of methods of forensic examinations, the methodology was defined as the result of scientific work, which contains a system of research methods used in the course of successive actions of the
expert to perform a specific expert task. Therefore, the Register included methods (sections, subsections) of manuals, methodological recommendations, final reports on research work, etc. as methods. These works were not methods. At that
time, the concept of methodology as an official publication was not defined.
In the years 2010-2012 and the year 2020, research was conducted, during
which the concepts of expert methodology, expert methodology as an official publication, their content and structure were defined. In 2013, the primary regulatory
framework governing the operation of the Register was improved. At the same time,
there was no audit of the methods for their compliance with the established content
and structure, which is a consequence of the lack of normative established procedure for testing and revision of methods.
The authors propose to take as a basis the established procedure for verification
and revision of normative documents, that is, state standards and codes of established practice, regulated by the state standard of Ukraine.
In accordance with the established procedure for standardization, regulatory
documents are checked at least once every 5 years, unless there is a need to check
them earlier. Based on the results of the inspection, a decision may be made on:
– the use of the normative document without revision:
– the use of the regulatory document with restriction of scope;
– the cancellation of the normative document;
– the revision of the regulatory document;
– the development of the project of changes to the regulatory document.
Subsequently, the National Standardization Body based on the results of the
inspection:
– issues an order to cancel the regulatory document;
– issues an order in which it determines the conditions of application and the
scope to which the requirements of the regulatory document do not apply;
– considers a proposal to revise the regulatory document or develop changes to
the National Standardization Work Program.
The revision of the normative document can be made if it is necessary to make
changes in more than 50% of its volume.
It is suggested to regulate the procedure of functioning, including verification and
revision of methods, DSTU “Forensic expert activity. Rules for the development,
presentation, and design of methods of forensic examinations”.
Key words: normative regulation, inspection, revision, forensic examinations,
functioning of expert methods.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ
У статті розглядається передбачений чинним законодавством України
порядок проведення судової експертизи у кримінальному провадженні, звертається увага на існуючі в практичній діяльності учасників кримінально-процесуальних відносин проблеми, що пов’язані із призначенням і проведенням
судових експертиз у кримінальному провадженні, та пропонуються шляхи
розв’язання зазначених проблем.
Ключові слова: кримінальне провадження; судова експертиза; порядок
призначення судової експертизи; проведення судової експертизи; спеціальні
знання; процесуальна дія; слідча (розшукова) дія; доказ; джерело доказів; висновок експерта.

Постановка проблеми. Здійснення кримінального судочинства в сучасному суспільстві потребує постійного використання спеціальних знань,
тобто знань у галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, якими не володіють слідчі, прокурори, судді, адвокати на рівні, необхідному для неупередженого і об’єктивного з’ясування окремих фактів та обставин, що за законом потребують обов’язкового встановлення або мають важливе
правове значення під час доказування у кримінальному провадженні.
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Проведення експертизи під час досудового розслідування кримінальних
правопорушень і здійснення правосуддя у кримінальних справах є основною
процесуальною формою використання спеціальних знань у кримінальному
провадженні, призначеною забезпечити застосування уповноваженими особами і органами кримінальної юстиції останніх досягнень сучасної науки і техніки для вирішення завдань кримінального судочинства.
І хоч експертиза давно увійшла в практику кримінального судочинства
та стала невід’ємною частиною системи його процесуальних дій, що спрямовані на встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, її роль як об’єктивного засобу доказування постійно зростає. Як
відомо, процес збирання доказів у одному проваджені нерідко налічує десятки судових експертиз, проведених експертами різних спеціальностей [1, с. 3]. У теперішніх умовах криміналізації українського суспільства
та збільшення в структурі злочинності питомої ваги неочевидних тяжких і
особливо тяжких злочинів все важче знайти кримінальне провадження, в
якому всі обставини предмета доказування судом були встановлені без використання висновку хоча б однієї судової експертизи.
Разом з тим слідча і судова практика насичена повторними та додатковими експертизами, фактами порушення і неналежного використання професійними суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності (слідчими,
прокурорами, адвокатами та іншими) правових норм інституту судової
експертизи, а також прикладами невдалого залучення експертів та використання можливостей судової експертизи у кримінальному провадженні.
Зловживання сторін своїми процесуальними правами та невиконання покладених на них процесуальних обов’язків у зв’язку з призначенням і проведенням експертиз спричиняють надмірне завантаження експертів непотрібними й досить витратними для державного бюджету експертизами та
призводять до порушення засад кримінального провадження (розумності
строків, недоторканності права власності тощо) і прав його учасників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За висновком міжнародних
експертів у сфері прав людини, слідчі та прокурори в Україні часто приховують до закінчення розслідування результати експертиз від сторони захисту й невиправдано відмовляють у задоволенні її клопотань про надання
матеріалів експертиз для ознайомлення, чим порушують право на захист [2, с. 45]. Констатується й непропорційність вжитих заходів для проведення експертизи, коли понад рік вилучені предмети не повертаються до їх
володільців через довге очікування проведення експертизи [3, c. 223].
Мета дослідження. Наведене вище вказує на необхідність здійснення
нових наукових досліджень і нормотворчих розробок з метою подальшого
удосконалення інституту судової експертизи та вимагає постійного вивчення професійними учасниками кримінально-процесуальних відносин
(дізнавачами, слідчими, прокурорами, керівниками органів досудового розслідування та прокуратури, слідчими суддями, суддями, судовими експертами, адвокатами) можливостей судової експертизи і особливостей її проведення у кримінальному провадженні, а також обов’язкового дотримання
уповноваженими суб’єктами кримінальної юстиції положень чинного
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законодавства, яке регулює порядок проведення експертизи у кримінальному судочинстві.
Викладення основного матеріалу.
Відповідно
до
ст. 1
Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза являє собою 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 [4].
Проведення експертизи як слідчої (розшукової) дії, тобто процесуальної
дії, спрямованої на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, врегульовано нормами, закріпленими у ст.ст. 242-245 глави 20 «Слідчі (розшукові) дії» чинного
Кримінального процесуального кодексу України [5] (далі – КПК України). Внаслідок проведення експертизи та застосування судовим експертом спеціальних знань у кримінальному провадженні з’являються нові, раніше невідомі
учасникам кримінального провадження фактичні дані, або підтверджуються чи
спростовуються ті факти, що раніше вже були у ньому відомі, але за відсутності експертного дослідження викликали сумніви й потребували науково
обґрунтованої перевірки на предмет їх дійсної достовірності. Отримані за результатами проведення експертизи фактичні дані формулюються у вигляді
відповідей на поставлені для розв’язання судовому експерту стороною кримінального провадження, яка його залучила, або судом (слідчим суддею) питань й разом з іншими відомостями щодо дослідження відображаються у
спеціальному процесуальному документі – висновку експерта, зміст і форма
якого визначена у законодавстві.
Саме ці фактичні дані (факти, відомості, відомості про факти), викладені у
висновку експерта, відіграють роль доказів під час доказування у кримінальному провадженні. Висновок експерта є процесуальним джерелом доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України). При цьому виокремлення цих фактичних данихдоказів із їхнього процесуального джерела-висновку, в якому вони зосереджені, є умовним, оскільки вони являють органічну єдність. Їх роз’єднання
практично є не можливим без втрати доказового значення і допускається лише
абстрактно в ході розумової діяльності людини, зокрема, під час викладу науковцями своїх теоретичних міркувань та при здійсненні логічних операцій
суб’єктами доказування, які відбуваються за законами логіки та знаходять своє
відображення в промовах представників сторін у судових засіданнях і процесуальних документах. Складений експертом висновок та наявні у ньому відомості пов’язані між собою, оскільки з’являються одночасно по завершенню
оформлення цього документу та існують у подальшому разом у такому нероз’єднаному документальному вигляді. Усе це на практиці призводить до їх
ототожнення й уніфікованого використання терміну «висновок експерта» для
позначення як доказів, так і джерела доказів, які мають однакове процесуальне значення з іншими доказами та видами процесуальних джерел доказів
у кримінальному провадженні.
Слід зазначити, що упродовж дії чинного КПК України 2012 р. інститут
експертизи у кримінальному провадженні неодноразово змінювався, а за
такими змінами завжди з’являється як неоднозначний підхід юристів у
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можливостях використання призначених за різним порядком експертиз у
тривалих судових процесах, так і не виключаються й певні помилки під час
оцінювання їх результатів як доказів, оскільки у випадку порушення порядку призначення експертизи вони стають недопустимими.
Первинно експертиза проводилась на стадії досудового розслідування
за зверненням сторони кримінального провадження, потерпілого або за
дорученням слідчого судді. У період з 15.03.2018 до 17.10.2019 – за дорученням слідчого судді, наданим за клопотанням сторони кримінального
провадження, як це встановив Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [6] (далі – Закон України № 2147-VIII). Після цього
експертиза стала проводитися із залученням експертів сторонами або слідчим суддею за клопотанням сторони захисту [7].
Це дозволяє виокремлювати три етапи розвитку порядку проведення
експертизи у кримінальному провадженні: 1) з початку дії КПК України
2012 року і до вступу в дію Закону України № 2147-VIII, коли експерта могли
залучати сторони і потерпілий; 2) у період дії цього Закону, коли проведення експертизи призначалося лише за ухвалою слідчого судді; 3) з дня
втрати дії «правок Лозового» й до сьогодні, коли експерта можуть залучити
сторони або слідчий суддя у випадках, передбачених законом [8].
Також треба враховувати, що у період з 15.03.2018 до 17.10.2019 паралельно застосовувалися як первинний порядок, за яким експерта вправі були
залучати сторони та потерпілий, так і той, який дозволяв це робити винятково
слідчому судді або суду. Все залежало від моменту внесення відомостей про
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), до 15.03.2018 вони були внесені чи після, оскільки зміни
до ст. 243 КПК України (у чинній на той час редакції) не мали зворотної дії в
часі та застосовувалися до проваджень, які були внесені до ЄРДР після введення в дію цих змін (п. 4 § 2 розд. 4 Закону України № 2147-VIII).
Таким чином, за результатами проведення призначених у період з
15.03.2018 до 17.10.2019 експертиз у провадженнях, відомості про які були
внесені в ЄРДР після 15.03.2018, сторони могли лише ініціювати проведення експертиз шляхом подачі до зазначених судових органів відповідних
клопотань та участі в їх розгляді із висловленням свого ставлення щодо
залучення експертів та кола і змісту питань, які необхідно розв’язати за результатами експертного дослідження. Інший порядок призначення експертиз у таких провадженнях суперечив діючим на той час нормам закону, і в
силу положень ст. 86, ч. 1, п. 1 ч. 2, п. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 87, ст. 89 КПК України
його наслідком може стати рішення суду про визнання недопустимості використання висновку експерта як джерела доказів.
Тотальний судовий контроль, який діяв у період з 15.03.2018 до 17.10.2019
суттєво обмежував права сторін на використання можливостей експертизи,
взагалі позбавив цього права потерпілого, створив зайві перепони швидкому,
повному і неупередженому розслідуванню та виконанню інших, визначених у
ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження. Більшість з цих
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обмежень вже скасовані. І дійсно, судовий контроль за призначенням експертизи доцільний тільки якщо її проведення пов’язано із примусовим залученням
особи. Проте, відновлення для потерпілого тих можливостей, які він мав
раніше (як це було, наприклад, за першої редакції ст. 243 КПК України), до
цього часу не відбулося. Тому зараз потерпілий не може у повній мірі скористатися своїми правами щодо збирання таких доказів і їх подання до слідчого,
прокурора, суду, а положення п. 3 ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 93 КПК України залишаються правовими фікціями.
Практично він може скористатися лише можливостями експертного дослідження, підставою для якого є договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної
або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з
переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що
надаються (абз. 2 п. 1.8 розд. I Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5) [9].
При цьому, як експертне дослідження не може замінити експертизу через
відсутність певних правових гарантій її об’єктивності (попередження про
відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та відмову без
поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків тощо), так і
оформлений за результатами проведення такого дослідження висновок не
дорівнюється за своїм доказовим значенням до висновку експерта, а розглядається в процесі доказування лише як документ. Залучити ж експерта для
проведення експертизи потерпілий зараз може тільки якщо він стає обвинувачем у суді. Як зазначено у постанові Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 04.10.2021 у справі № 756/10189/20, потерпілий
є учасником кримінального провадження на загальних підставах, але до жодної із сторін цього провадження не належить, на стадії досудового розслідування він правами сторони обвинувачення не наділений та не користується.
Лише у випадку, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення в суді, а потерпілий погодився підтримувати його в суді, то він користується правами сторони обвинувачення під час судового розгляду (ч. 2, ч. 4
ст. 340 КПК України) [10].
Таким чином, за загальним правилом протягом усього часу кримінального провадження реалізація прав потерпілого на збирання доказів, у тому
числі шляхом витребування висновків експертів, і подання їх слідчому, прокурору, слідчому судді, суду (інакше навіщо їх йому збирати), що закріплені
у п. 3 ч. 1 ст. 55, ч. 1 і ч. 2 ст. 93 КПК України залежить не стільки від нього,
скільки від зазначених владних суб’єктів кримінальної юстиції, до яких потерпілий (його представник, законний представник) лише вправі звертатися із відповідними клопотаннями (до слідчого, прокурора) або скаргами
на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора (до слідчого судді).
Якщо на законодавчому рівні право потерпілого на отримання висновку
експерта обмежується лише його можливістю ініціювати залучення
експерта органами державної влади, то реальне забезпечення його прав і
законних інтересів зазначеними органами залежить від цілої низки
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об’єктивних і суб’єктивних чинників, серед яких не останню роль відіграють
фінансові можливості як державного бюджету, так і судових і правоохоронних органів та державних установ судової експертизи, а також різні службові та меркантильні інтереси осіб, від яких залежить прийняття рішення
про призначення експертизи та організація належного її проведення.
Вважаємо, остання зміна редакції ст. 243 КПК України, внаслідок якої потерпілого було виключено з числа суб’єктів, які вправі залучати експерта у кримінальному провадженні, не лише призвела до обмеження відповідного процесуального права цього учасника кримінального провадження та негативно
позначилася на можливостях відстоювання ним своїх законних інтересів, а й
суттєво погіршила правовий статус жертви злочину в Україні, оскільки не
відповідає духу і положенням таких документів Ради Європи (далі – РЄ), як Рекомендація Rec(2006)8 Комітету Міністрів РЄ державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів (ухвалена 14.06.2006), Рекомендація № R(87)21
щодо допомоги потерпілим від злочинів та запобігання віктимізації, призначена доповнити Конвенцію щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (ETS № 116, 1983 р.) та Рекомендація № R(85)11 щодо положення потерпілого в рамках кримінального права і кримінального процесу, в
яких йдеться про те, що всі держави повинні приділяти більше уваги потребам
потерпілого на всіх етапах кримінального процесу [11].
Висновки. Отже, текст ч. 1 ст. 242, всіх абзаців ч. 1 ст. 243, ч. 1 ст. 244
КПК України після зазначених у ньому сторін кримінального провадження або
сторони захисту як таких, що уповноважені залучати експерта, необхідно
якнайшвидше доповнити згадкою про потерпілого та його представника.
Відновлення у такий спосіб прав потерпілого відповідатиме європейським стандартам підтримки жертв злочинів і підвищить як ефективність
здійснення кримінального судочинства, так і авторитет органів державної
влади в Україні.
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PROCEDURE FOR CONDUCTING FORENSIC EXAMINATION
IN UKRAINIAN CRIMINAL PROCEEDINGS
N. Nestor
O. Baulin
The article discusses the procedure for conducting a forensic examination in
criminal proceedings provided for by the current legislation of Ukraine. It is noted that
when proving the circumstances of criminal offenses, not a single pre-trial proceedings or trial can do without such a source of evidence as an expert opinion. The role
of forensic examination as an investigative (search) action and the significance of its
results during pre-trial investigation and trial are constantly increasing. At the same
time, investigative and judicial practice is full of repeated and additional examinations, facts of abuse by the parties in the application of the norms of the institute of
forensic examination, as well as examples of unsuccessful use of the possibilities of
forensic examination.
The authors of the article draw attention to the significant shortcomings of the
legal regulation of the procedure for appointing and conducting a forensic examination in criminal proceedings, which has been modified three times since the introduction of the Criminal Procedure Code of Ukraine in 2012. Violation of the procedure
established by law for involving a forensic expert in a criminal process may subsequently lead to the recognition by the court of the inadmissibility of using the expert's
opinion as a source of evidence. The authors propose ways to solve these problems.
In particular, it is proposed to find a place in the decision-making mechanism for the
production of a forensic examination for the victim, the implementation of whose
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procedural rights has become completely dependent on the discretion of the pre-trial
investigation bodies and the prosecutor's office. This position of the victim does not
meet the requirements of several international documents on the treatment of victims
of crimes. The early introduction of the amendments proposed by the authors to the
Criminal Procedure Code of Ukraine will bring the legal institution of forensic examination in Ukraine closer to international standards.
Key words: criminal proceedings; forensic examination; the procedure for appointing a forensic examination; conducting a forensic examination; special
knowledge; procedural action; investigative (search) action; proof; source of evidence; expert opinion.
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Постановка проблеми. З розвитком науково-технічних засобів пізнавальної діяльності в доказуванні все більшу роль відіграє судова експертиза, а доктринальні основи формують нову правничу науку експертологію,
як складову частину доказового права, яке залишається фундаментом
науки як кримінального процесу, так і цивільно-процесуального права та
адміністративного судочинства, оскільки присвячується доленосним питанням забезпечення справедливості правосуддя. В сучасній правничій науці
концепти та інститути експертизи мають системно розглядатись в інтегративному взаємозв’язку з доктринальними проблемами доказового права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати проведеного
аналізу показують як на наявність недостатньо апробованих і теоретично
обґрунтованих новацій щодо інституту судових експертиз та цілісної системи доказового права й суперечливих судових прецедентів, так і на розмаїття думок вчених при аналізі існуючих проблем [1-17].
Мета дослідження. Визначення основних концептів та алгоритмів реформування інституту судової експертизи та особливостей окремих видів
експертиз в систему доказового права і доказової діяльності.
Викладення основного матеріалу. Доказове право – інтегративна
система поєднаних предметом правового регулювання правових норм,
якими визначаються мета та предмет доказування, компетенція суб’єктів
доказування, концепт доказів та їх види, вимоги належності, допустимості
та достовірності доказів, юридична форма доказової діяльності, принципи
доказового права, оцінки та розуміння достатності доказів, стандарт доведеності поза розумним сумнівом та гарантії справедливого правосуддя.
Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі –
КПК України) містить настільки «різнобарвну» і широку систему суперечностей доказового права, що створює практично безмежні можливості створювати правничий колапс на шляху досягнення мети самих процесів. Доктрині керованого хаосу не місце в кримінальному судочинстві.
Судова експертологія – це інтегративний багатоаспектний концепт,
який включає в себе природничий, інформаційний, правничий, психологічний, тактичний, організаційний, дослідний та логічний компоненти.
Концептом судової експертології охоплюється інтегративний комплекс правничих та природничих і інших наук, яким формулюються поняття
та види експертиз у юридичних процесах, підстави, суб’єкти, принципи, порядок та методологія провадження судових експертиз, розуміння висновку
експерта як самостійного виду доказів та його місця в доказовому праві,
застосування експертизи в практичній правозастосовній діяльності та забезпеченні правосуддя.
Термін «судова експертиза» законодавець визначає в ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» як «дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять
інформацію про обставини справи, що перебуває в провадженні органів
дізнання, слідства чи суду».
Пріоритетами сучасної судової експертології є формування на інтегративному рівні єдиних для усіх форм судочинства основ та доктрини
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експертного права, його місця в доказовому праві, оптимізації та розвитку
експертної методології, та розширення потенційних можливостей експертних досліджень на основі сучасних наукових досягнень галузевих наук та
інформаційних технологій, формування стандартів допустимості висновків
експертів як доказів в судових процесах.
Варто звернути увагу на перспективи виходу експертології за межі кримінального, цивільного чи господарського судочинства. В науці прогнозується утворення «загальної експертології», предмет якої охопить й інші
галузі суспільної діяльності, які потребують експертної оцінки для прийняття важливих рішень у сфері управління, економіки тощо [6, с. 105].
Сьогодні отримують застосування експертизи фондового ринку, антикорупційні експертизи законодавчих та нормативних актів, висновки екологічних
експертиз у сфері будівництва, доктринальні висновки правників у сфері
конституційного судочинства тощо.
Судові експертизи є одним із потужних і найбільш інформативних засобів доказової діяльності не тільки у кримінальних провадженнях, а й
може бути важливим інструментом профілактики злочинів, може бути за
умови належної правової визначеності даної функції держави, чого недостатньо у сучасному правовому полі.
У сучасних експертизах помітна тенденція удосконалення методів
експертизи, яка проявляється в більш широкому використанні сучасних інформаційних технологій та інших наукових досягнень, що може обумовлювати, з одного боку, ускладнення методології досліджень (наприклад, використання
мас-спектрального
аналізу
матеріальних
об’єктів
з
застосуванням лазерних джерел іонів та сучасних спектрометрів), а, з іншого боку, додає більшої інформативної та доказової потужності експертиз, розширює можливості використання недеструктивних методів (що забезпечує збереження важливих речових доказів), нерідко сприяє уніфікації
системи експертних методів, та прискорює процес виконання експертних
досліджень (поширені експрес-аналітичні методи).
Ст. 101 КПК України формує такі приписи: Висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою,
яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.
Відповідно до п. 19 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру» під час
здійснення адвокатської діяльності адвокат (окрім прав щодо доручення
експертизи, які передбачені КПК України) має право «одержувати письмові
висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань».
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) підтвердив, що консультативні висновки – теж докази, а суд має як такі висновки, так і надати
можливість сторонам бути з ними ознайомленими та викладати свої судження, давати заперечення і коментарі з приводу їх використання в доказуванні (Справа «Воротнікова проти Латвії»).
Згідно нової норми – ч. 1 ст. 298-1 КПК України «процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки,
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крім визначених ст. 84 цього Кодексу (зокрема окрім висновків експерта), є
також висновок спеціаліста.
Спеціаліст, на відміну від експерта, буцім то не несе відповідальності
за завідомо неправдивий висновок за результатами свого дослідження (ч. 2 ст. 72 КПК України), хоча ст. 384 Кримінального кодексу
України (далі – КК України) («Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу») таких виключень для спеціаліста досі не закріпила. Незважаючи на ці суперечливі норми, з поміж іншого, спеціаліст в судовому процесі може бути допитаний в якості свідка, а відповідно як свідок може нести
відповідальність за відмову від дачі показань та завідомо неправдиві показання.
Сучасні досягнення експертології можуть бути використані не тільки
для встановлення обставин предмету доказування в кримінальних провадженнях, але мають більш значний потенціал, зокрема: для удосконалення діяльності щодо попередження та профілактики злочинів, встановлення причин і умов (обставин, які сприяли вчиненню) злочину; для
удосконалення антикорупційної політики та забезпечення економічної й
військової безпеки держави; для формування автоматичних баз даних результатів експертних досліджень (наприклад генотипоскопії) з подальшим
використанням таких колекцій в розкритті повторних злочинів та їх
профілактики тощо.
Для удосконалення використання спеціальних знань в попередженні
злочинів необхідно прийняти законодавчі основи такої діяльності – прийняти Закон «Про профілактику кримінальних правопорушень», де передбачити і процесуальну форму провадження експертиз з метою виконання
профілактичних функцій.
Порядок провадження судових експертиз на сьогодні регламентується
як в окремих законах (Закон України «Про судову експертизу»), так і в окремих процесуальних кодексах України та відомчих інструкціях. При цьому
має місце конкуренція правових норм, не досягнута єдність та чітка правова визначеність правового регулювання експертної діяльності. Виникає
проблема правового забезпечення ефективного використання експертиз в
доказовій діяльності.
Поряд з цим, на наш погляд, необхідно дещо спростити й удосконалити
процесуальну форму провадження експертизи. Вона повинна забезпечувати як достовірність, так і оперативність досліджень будь-яких матеріальних об’єктів на будь-яких стадіях.
Зміст такої пропозиції полягає в наступному: слідчий призначає експертизу окремою письмовою вимогою, бо детально розроблені її формалізовані бланки набагато спрощують цю роботу, практично зводячи її до формулювання питань експерту; експерт викладає у своєму висновку
результати досліджень (висновки), а опис застосовуваних методів і ходу
проведеного дослідження дається лише тоді, коли саме дослідження спричинило знищення доказових матеріалів, а також на вимогу органу дізнання,
слідчого, прокурора, суду або клопотання потерпілого, підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного і захисника. Використання такої спрощеної
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форми експертизи має обмежуватися ситуаціями, коли експертне дослідження не пов’язане зі знищенням доказів (досліджуваних об’єктів), а
слідча обстановка зумовлює необхідність експресного проведення досліджень.
Поряд з цим у КПК України можна було б викласти таке положення:
«Прискорений порядок призначення експертизи й оформлення висновку експерта може застосовуватися у випадках, коли необхідне швидке і
невідкладне проведення експертизи, а сама експертиза не пов’язана зі знищенням досліджуваних доказів. Порядок провадження експертизи в цьому
випадку визначається правилами чинного Кодексу за такими винятками:
експертиза може призначатися окремою письмовою вимогою слідчого, органу дізнання, прокурора або суду; у висновку експерта опис процесу дослідження не викладається.
Експерт зобов’язаний надати описову частину дослідження на вимогу
органу дізнання, слідчого, прокурора, суду, клопотання потерпілого, обвинуваченого, підозрюваного, підсудного або захисника, а також у випадках,
якщо в ході дослідження досліджувані матеріали були знищені або зазнали
істотних змін».
В сучасних умовах розвитку науки та інтегративного використання досягнень різних її галузей, набуває самостійного значення окремий вид
експертизи, генотипоскопічна експертиза (ДНК-дактилоскопія), яка дозволяє ідентифікувати особу за залишками біоматеріалу, встановлювати батьківство дитини, родинності тощо.
Закономірно, що з розвитком науки отримують новий імпульс як
експертні методології, так і формуються нові окремі види експертиз.
До окремих видів експертиз варто віднести гуманітарну та мистецтвознавчу експертизу.
Предмет судово-гуманітарної експертизи – моральні та етико-правові
цінності й відносини в суспільстві при здійсненні публічної діяльності фізичних і юридичних осіб.
До предмету судово-гуманітарної експертизи, на наш погляд, варто віднести питання визначення на відповідність морально-етичним концептам
суспільства тих чи інших інформаційних продуктів, фільмів, відеоматеріалів, видавничої продукції, предметів, громадських акцій.
Мистецтвознавча судова експертиза – це експертиза, яка проводиться
фахівцями в галузі мистецтвознавства, предметом дослідження якої є
твори живопису, літератури, графіки, скульптури, художні фотознімки,
кінофільми, відеоматеріали та музичні твори, художні твори народних промислів, антикварні вироби, особливо цінні музикальні інструменти та інші
культурні цінності, а завданням якої є визначення ознак даних об’єктів як
предметів, які мають історико-культурну, наукову чи художню цінність.
Поряд з екологічною експертизою самостійного значення може отримати природоресурсна та земельна експертиза.
Актуальною в умовах ринкових відносин є проблема організації та формування методологічних засад експертизи діяльності на фондовому
ринку (біржі) щодо обігу фінансових інструментів, потреба в провадженні
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якої виникає для встановлення ознак (фактів) маніпулювання на фондовій
біржі, а вирішення таких питань потребує особливих спеціальних знань та
компетентностей. Наразі практика протидії маніпулюванням на фондовому
ринку стикається з тим, що в Україні не проводиться підготовка фахівців,
які спеціалізуються на діяльності фондової біржі, а для проведення таких
експертиз не напрацьовано належного інструментарію. «Методика
вирішення судово-економічною експертизою питань, пов’язаних з обігом
цінних паперів», була створена у 2000 р. Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, але була скасована 27.01.2017, про що свідчать дані Реєстру методик проведення судових експертиз [7].
Для розвитку експертизи діяльності на фондовому ринку варто враховувати досвід зарубіжних країн. Так, за даними Федерального управління
фінансового нагляду Німеччини (BaFin) для виявлення фактів маніпуляцій
здійснюється системна аналітична робота з застосуванням сучасних інформаційних технологій. Зокрема, широко використовується інструмент
бізнес-аналітики «SAP BusinessObjects Web In-telligence», а також новітня
система ALMA (Комплексна система сигналізації і контролю ринку). Позитивним моментом такого підходу до протидії зловживань на ринку є те, що
в даному випадку запроваджуються важливі механізми виявлення і попередження зловживань на ринку, а також правові процедури їх попередньої
ретельної дослідчої перевірки, що певним чином мінімізує невиправдане
втручання силових структур в діяльність ринку, тиску на бізнес та знижує
корупційні ризики в діяльності поліцейських і інших правоохоронних органів, усуває непотрібні затрати на громіздкі розслідування, там, де можна
застосувати спрощені процедури накладення адміністративних санкцій.
Даний досвід є корисним для удосконалення національної доктрини та законодавчої бази протидії зловживань на ринку капіталів [4, с. 325-351].
Проблемою залишається можливість та прийнятність проведення правничих експертиз. Правова експертиза, на думку В. Д. Юрчишина, по суті,
є доктринальним тлумаченням тих чи інших норм права, окремих правових
інститутів, тобто одним із видів правових знань, на основі яких підлягають
оцінці фактичні обставини кримінальної справи [17, с. 82].
Слід зазначити, що Цивільно-процесуальний кодекс України
(ст. 65 и 73), Господарський процесуальний кодекс України (ст. 62 и 70 )
вже унормували можливість проведення судово-правової експертизи,
визначаючи, що експертом в питаннях права може виступати особа, яка
має наукову ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Думається що
належне правове визначення предмету і порядку провадження правничої
експертизи буде сприяти удосконаленню правничої доктрини та якості законодавства, забезпеченню верховенства права в державі.
Пов’язуючи допустимість доказів із процесуальним порядком їх одержання, закон не тільки має на меті захист громадян від безпідставного
вторгнення в їхні законні права та інтереси, а й виходить із того, що цей
порядок містить гарантії одержання достовірної доказової інформації.
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Відповідно до ст. 86 КПК України «доказ визнається допустимим, якщо
він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на
нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення».
На перший погляд, в таких приписах можна побачити елемент новизни.
Але проблеми криються в дрібницях, які можуть зробити недосяжною мету
самого закону. Наприклад, під сумнівом можуть опинитись і дані отримані
при виконанні повноважень агентств запобігання легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом та протидії корупції, а також здобуті
митними органами, чи правоохоронними органами інших країн, в порядку
окремих доручень в рамках міжнародного співробітництва в сфері правосуддя, чи навіть адвокатами відповідно до приписів ст. 20 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Якщо слідувати означеним в
КПК України логічним силогізмам, то або Закон України «Про судову
експертизу» має стати окремим розділом КПК України, або, приписи доказового права мають стати більш виваженими, запроваджуючи концепт «доказами є фактичні дані, які отримані в передбаченому законом порядку», а
інтегративний аналіз існуючих проблем показує на необхідність розробки
та прийняття окремого уніфікованого кодексу доказового права, який би
став єдиною доктринальною основою доказування для усіх форм юридичних процесів.
ЄСПЛ застосував свою правову позицію, яку іменують доктриною
«плодів отруйного дерева» (fruit of the poisonous tree), сформульовану у
прецедентних рішеннях у деяких інших справах («Гефген проти Німеччини», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти
України», «Нечипорук і Йонкало проти України», «Яременко проти
України»), сутність якої полягає в тому, що коли джерело доказів є недопустимим, то всі докази, отримані з його допомогою, будуть сумнівними та
такими ж недопустимими, суд має визнавати недопустимими не лише докази, безпосередньо отримані з істотним порушеннями закону, а також і ті
докази, яких не були б отримано, якби не було отримано перших. Таке розуміння доктрини «плодів отруйного дерева» застосовується і Касаційним
кримінальним судом Верховного Суду (наприклад, справа № 488/2433/15,
№ 676/3183/15-к).
Відтак, виходячи з прецедентної практики ЄСПЛ при розгляді доктринальних проблем допустимості доказів, доречно вести мову про більш широкий та інтегративний концепт – «істотні порушення закону».
Варто враховувати, що Конституція України у ст. 62 зазначає, що «не
можуть мати значення доказів дані, здобуті незаконним шляхом…». І тут
буде питання щодо співвідношення концептів «законний засіб отримання
доказів» у розумінні «законного шляху отримання доказів» з розумінням поняття «процесуальна процедура» та «порушення процедури при застосуванні законного засобу здобуття доказів».
Для визначення допустимості доказів варто виходити з формули – належний суб’єкт отримання доказів, належне джерело доказу, належний
засіб отримання доказу, належна юридична форма одержання доказу.
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В кримінальному судочинстві очевидно недопустимими є докази, які
отримані з таких джерел, такими засобами і в такому порядку, при яких
не забезпечено дотримання засади верховенства права та є сумнівною
достовірність самих доказів.
В контексті формування його доктринальних засад та окремих правових інститутів пропонуємо закріпити тут норми такого змісту:
1. «Доказами є фактичні дані, отримані в передбаченому законом порядку, які відповідають вимогам належності до справи, допустимості та достовірності».
2. «Фактичні дані, отримані шляхом здійснення антикорупційних заходів, діяльності щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, митних та інших передбачених законом
адміністративних, оперативно-розшукових чи цивільно-процесуальних
процедур, можуть використовуватися в юридичному доказуванні за умови,
що з’ясовано й може бути перевірено джерело і спосіб їх здобуття, фактичні дані отримані без недопустимого втручання в гарантовані Конституцією України права і свободи громадян, не є «плодами отруйного дерева»,
такі здобуті фактичні дані відповідають вимогам належності до справи, допустимості та достовірності».
3. «Недопустимими є доказові матеріали, які здобуті внаслідок провокації злочину, одержані з істотним порушенням прав і свобод людини, чи є
«плодами отруйного дерева», матеріали, які отримані з порушенням інших
юридичних норм, приписами яких створювались певні гарантії отримання
достовірних фактичних даних».
Недопустимими є докази, які отримані з таких джерел, такими засобами
і в такому порядку, при яких не забезпечено належного дотримання захисту
прав і свобод людини відповідно до вимог засади верховенства права та
принципу пропорційності, а також ставиться під сумнів достовірність самих
доказів».
Висновки. Реалізація ідеї верховенства права в сфері правосуддя
можлива лише за наявності фундаментальної доктрини доказового права
та чітко юридично визначених його основних концептів «допустимості доказів «достовірності доказів» та «достатності доказів», створеної на її основі інтегративної системи досконалого доказового права.
Інтегративний аналіз проблем доказування в різних юридичних процесах приводить до висновку про необхідність прийняття універсального законодавчого акту – «Кодексу доказового права». Пропонується в концептуальній його моделі включити норми загальної та особливої частини. В
загальній частині на інтегративному рівня мають бути викладені міжгалузевого характеру, єдині для усіх форм судочинства норми, якими визначатимуться поняття і види доказів та критерії їх допустимості. В особливій частині мають бути закладені сучасні норми – стандарти доказового права,
які регламентують здобуття, дослідження, перевірку, оцінку та використання доказів, провадження судових експертиз (основу таких складають
норми Закону України «Про судову експертизу»), та приписи щодо особливості доказової діяльності при застосуванні особливих форм проваджень.
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Закон має бути як дієвим засобом протидії злочинності (без юридичних
фікцій для колапсу правосуддя), так і ефективним засобом захисту прав і
свобод людини. У створенні гарантій правосуддя в доказовому праві важливо досягти інтегративного поєднання гарантій як отримання достовірних
доказових матеріалів, так і гарантій захисту прав і свобод людини. Пропонується диференціювати мистецтвознавчу і гуманітарну експертизи, та
сформувати предмет й особливості таких самостійних експертиз як судовогуманітарна експертиза, правнича експертиза, експертиза фондового
ринку, природоресурсна та земельна експертиза.
Перспективи подальшого дослідження даної проблеми вбачаються в
розробці пропозицій щодо удосконалення законодавчих норм щодо визначення системи, видів та методик окремих судових експертиз.
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DOCTRINAL PROBLEMS FORENSIC EXAMINATION IN THE INTEGRATIVE
DOCTRINE OF EVIDENCE-BASED LAW
V. Tertyshnyk
V. Varava
The article reveals the problems of forensic examination in the integrative doctrine of evidentiary law, taking into account the provisions of the Constitution of
Ukraine, procedural legislation, the case-law of the European Court of Human
Rights, and judicial precedents of the Supreme Court of Ukraine.
In the context of the formation of its doctrinal principles and individual legal institutions, we propose to consolidate here the provisions of the following content:
“The evidence is the factual data obtained in accordance with the procedure provided by law that meet the requirements of belonging to the case, admissibility and
reliability”. “Factual data obtained during the conduct of expert studies, investigators
or other procedural or regulated by separate laws of research actions can be used
in legal evidence, provided that the source and method of their obtaining, the evidence obtained, are not “fruits of a poisonous tree” are clarified and can be verified.
The peculiarities of the expert's conclusions and written conclusions of specialists are disclosed, and a simplified procedure for assigning examinations and the
formation of the results of expert research is proposed.
It is concluded that it is necessary to adopt a universal legislative act – the “Code
of Evidence”. It is proposed to include in its conceptual model the norms of the general and special parts. In the general part, at the integrative level, intersectoral characters should be set out, norms common for all forms of legal proceedings, which
will determine the concepts and types of evidence and the criteria for their admissibility. In a special part, modern norms should be laid down – standards of evidentiary
law governing the receipt, research, verification, evaluation, and use of evidence,
the production of forensic examinations.
It is proposed to differentiate art and humanitarian examination, the need to expand the types of examinations and the formation of the subject and features of such
independent examinations as forensic and humanitarian, legal, stock market examination, environmental and land examination are being bypassed.
Key words: examinations, expert conclusions, evidence, evidentiary law.
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У статті наведено тлумачення терміну «принцип судово-експертної
діяльності». Розкрито теоретичні підходи до сутності та юридичну природу
принципів «законність», «незалежність», «об’єктивність», «повноти». Проведено порівняльний аналіз принципів судово-експертної діяльності, визначених у поданих до Верховної Ради України законопроектах. Встановлено, що
перелік таких принципів пропонується розширити та уточнити окремі їх
назви. Дослідження практики судово-експертної діяльності дозволило навести приклади порушення судовими експертами визначених фундаментальних принципів.
Ключові слова: судова експертиза, принципи, законність, незалежність,
об’єктивність, повноти, збитки, державний бюджет.

Постановка проблеми. Результатом проведеної судової реформи в
Україні стало впровадження низки заходів, спрямованих на забезпечення
дотримання учасниками процесуальних правовідносин конституційних
принципів, націлених на демократизацію правосуддя та посилення правових гарантій особистості. Це зумовило залучення інститутів, пов’язаних із
процесом доведення у сфері кримінального судочинства, серед яких інститут судової експертизи. Як наслідок, до державних судово-експертних установ та недержавних експертних організацій останніми роками значно збільшився потік звернень адвокатів або законних представників
обвинувачених, виступаючих ініціаторами проведення різноманітних
експертних досліджень об’єктів, які стосуються події злочину. Кінцевою
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метою таких звернень є отримання документів-доказів, які б могли використовуватися зазначеними учасниками процесу для відстоювання своїх інтересів. Водночас, питання експертних досліджень нерідко викликають
дискусії в судових процесах між стороною обвинувачення та захисту як
щодо їх призначення, методології проведення, так і щодо зроблених висновків судових експертів. Проблема, як правило, криється у недотриманні
експертами принципів судово-експертної діяльності, які неодмінно повинні
характеризувати її та впливати на сам процес проведення судових експертиз і повноту та об’єктивність експертного висновку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу проведеного дослідження складають наукові праці українських і зарубіжних учених у галузі судової експертизи, кримінального процесуального права, економіки та
фінансів. Так, по загальній теорії судової експертизи це наукові праці: Т. Аверьянової, В. Галунька, Ю. Грошового, О. Єщук, О. Зайцевої, О. Жеребка, Н. Клименко, О. Росинської, М. Сегая, Е. Сімакової-Єфремян. Принципам судовоекспертної діяльності приділяли увагу такі науковці як: С. Алексєєва, В. Гончаренко, Р. Заяць, В. Крижна, А. Остропілець, І. Пиріг, М. Сегай, С. Стеценко,
М. Шепітько, О. Шляхов, А. Шульженко, М. Щербаковський та ін. Проте, незважаючи на значний внесок учених у цій сфері відносин та із урахуванням сучасних
викликів, й досі залишаються проблемними окремі питання щодо наукового
опрацювання принципів судово-експертної діяльності.
Мета дослідження. Метою дослідження є теоретичне визначення сутності фундаментальних принципів судово-експертної діяльності та обґрунтування необхідності їх дотримання під час проведення експертного дослідження.
Викладення основного матеріалу. Загальновідомо, що «принцип»
(principium) у перекладі з латинської мови означає «основа», «начало». Тому
термін «принцип» тлумачать як «основне вихідне положення наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. ін.; особливість, покладена в основу
створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось» [1, с. 1125]. У сучасній науковій літературі під принципами розуміють
«вихідні начала, ключові ідеї права, що відбивають його сутність та зміст,
визначають основні правила наукового пізнання та закріплюють загальний порядок практичної діяльності» [2]. Із зазначеного виходить, що принципи можуть належати до науки як певної системи знань, так і до практичної діяльності
людини, зокрема до діяльності судового експерта.
Принципи судово-експертної діяльності – це керівні фундаментальні
теоретичні та практичні засади, що становлять основу судової експертизи
та практичної діяльності судового експерта в межах його компетенцій (повноважень, прав та обов’язків), встановлених законодавством [3, c. 263].
Так, до обов’язків судового експерта, відповідно до діючих норм права,
належить: «провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок; на вимогу особи або органу, які залучили
експерта, судді, суду дати роз’яснення щодо даного ним висновку; заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які
виключають його участь у справі» [4, ст. 12]. Одночасно, судовий експерт
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володіє правом: «1) подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються
предмета судової експертизи; 2) вказувати у висновку експерта на виявлені
в ході проведення судової експертизи факти, які мають значення для
справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; 3) з дозволу
особи або органу, які призначили судову експертизу, бути присутнім під час
проведення слідчих чи судових дій і заявляти клопотання, що стосуються
предмета судової експертизи; 4) подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права судового
експерта; 5) одержувати винагороду за проведення судової експертизи,
якщо її виконання не є службовим завданням; 6) проводити на договірних
засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законом» [4, ст. 13]. Нормативно встановлено, що при реалізації своїх прав та
обов’язків при здійснені судово-експертної діяльності, судовий експерт повинен керуватись принципами: «законності, незалежності, об’єктивності та
повноти дослідження» [4, ст. 3].
Слід зазначити, що сутність принципів судово-експертної діяльності не
розкрито в діючому Законі України «Про судову експертизу». Їх тлумачення
наведено в науково-практичному коментарі до закону про судову експертизу. Так, В. Г. Гончаренко пояснював: «принцип законності означає, що
будь-які дослідження, засновані на використанні спеціальних знань судового експерта, навіть коли вони спираються на сучасні досягнення науки і
техніки, не мають доказового значення, якщо порушені процесуальні приписи призначення чи проведення судової експертизи» [5]. На наш погляд,
у визначенні принципу «законність» варто було б наголосити на необхідності дотримання експертами нормативно-правових актів. Саме на це як
об’єктивну необхідність й звертає увагу С. С. Алексєєв, який стверджував,
що «законність – це вимоги найсуворішого характеру, що передбачають
дотримання і виконання норм позитивного права, а також: верховенства
законів, рівності всіх перед законом, забезпечення для всіх суб’єктів повного і реального здійснення суб’єктивних прав тощо» [6, с. 319-320]. Аналогічне тлумачення у своїй статті дає професор І. В. Пиріг, який зазначає,
що «принцип законності полягає в тому, що посадові особи, які є суб’єктами
експертної діяльності, зобов’язані виконувати вимоги законодавства у точній відповідності їхньому змісту» [7]. Більш змістовну дефініцію дають автори навчального посібника «Адміністративне право», які «принцип законності» трактують як «неухильне виконання законів і прийнятих відповідно
до них інших правових актів державними органами, їх посадовими особами, громадянами, недержавними органами й організаціями; комплексне
політико-правове явище, яке характеризується неухильним дотриманням
вимог чинного законодавства усіма суб’єктами права; створення такого
адміністративно-правового режиму в суспільстві, при якому вся система
органів зобов’язана, з одного боку, суворо дотримуватись вимог законів, а
з іншого – вимагати від посадових осіб та громадян безумовного виконання
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цих законів та інших законодавчих актів, здійснювати інші правоохоронні та
правозастосовні заходи з метою зміцнення правопорядку в державі» [8].
Підсумовуючи все вище зазначене, відмітимо, що при проведенні дослідження експерт зобов’язаний дотримуватись діючих нормативно-правових актів. У цьому й полягає сутність принципу «законність».
Ще одним принципом судової експертизи є принцип незалежності.
В. Г. Гончаренко в науково-практичному коментарі до Закону України «Про
судову експертизу» зазначав, що незалежність судового експерта «гарантується самим існуванням судово-експертних установ, які не входять до
сфери управління міністерств та відомств, що спрямовують і забезпечують
оперативно-розшукову діяльність та функції досудового розслідування» [5]. На думку А. В. Остропілець принцип незалежності є ключовим
принципом спеціальних принципів судово-експертної діяльності, основою
для повного та об’єктивного експертного дослідження [9]. Такої ж самої
думки й професор І. В. Пиріг, який пропонує розглядати незалежність як
причину і наслідок, адже незалежність судового експерта сприяє об’єктивності проведених ним досліджень [10]. А науковець В. Крижна наголошує,
що задля того, аби експерт дав повний, кваліфікований і об’єктивний висновок, він, насамперед, має забезпечити повну незалежність при його складанні – саме завдяки незалежності і незацікавленості експерта можна говорити про об’єктивність висновку [11]. Отже, як слушно відзначає
М. В. Шепітько, принцип незалежності судово-експертної діяльності також
не може бути реалізований без дотримання інших принципів, зокрема, таких, як принципи об’єктивності та повноти дослідження [12].
Сутність принципу «об’єктивність», на думку В. Г. Гончаренка, полягає
в тому, що «експерт під час проведення дослідження не пов’язаний з
версією сторони, яка призначила експертизу. Він установлює за допомогою
спеціальних знань усі обставини справи в межах інформації, яку містять
досліджувані ним об’єкти» [5]. А. В. Шульженко, вбачає зміст цього принципу в «наявності вимоги щодо документального фіксування відповіді на
всі поставлені у постанові про призначення експертизи питання». На його
думку, ці відповіді «повинні бути максимально розкритими і спиратись на
експериментально досліджувану основу явища. При цьому саме експертне
дослідження проводять і фіксують так, що за необхідності можна було перевірити на предмет достовірності й обґрунтованості викладеного експертом матеріалу» [13]. Найбільш повне визначення, на наш погляд, наводить
М. Г. Щербаковський, який під об’єктивністю розуміє, по-перше, що об’єкти
вивчаються та описуються в тому вигляді, в якому надійшли експерту, подруге, встановлені експертом ознаки, обставини, що викладено письмово
у висновку, реально відображають властивості досліджуваних об’єктів [14].
Принцип об’єктивності нерозривно пов’язаний з принципом повноти дослідження, який науковці пов’язують із необхідністю вирішення питань, поставлених експерту та дослідженням усіх об’єктів, поданих на експертизу в
повному обсязі з використанням усіх наявних, рекомендованих для практичного застосування методик експертного дослідження [15].
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Значне розширення встановленого законом переліку принципів
здійснення судово-експертної діяльності передбачає низка законопроектів
у даній сфері, зареєстрованих у Верховній Раді України (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік принципів судово-експертної діяльності в законопроектах
про судово-експертну діяльність в Україні
«Про судовоекспертну
діяльність
в Україні»
від
30.03.2017
№ 6264
–
законності;
–
незалежності судового
експерта;
–

повноти,
об’єктивності
судовоекспертних
досліджень;
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«Про судову
експертизу
та самоврядування судових
експертів»
від
03.04.2018
№ 8223
верховенства
права;
–
наукової
обґрунтованості;
незалежності
судового
експерта;
допустимості
використання
методів, засобів і способів проведення
досліджень;
всебічності,
повноти
та
об’єктивності
досліджень,
що
проводяться з використанням
сучасних досягнень науки
і техніки;

«Про судовоекспертну
діяльність» від
05.11.2021
№ 6284

верховенства права
та
законності;
–
незалежності судового
експерта;
допустимості використання
методів проведення судової
експертизи;
повноти та
об’єктивності
досліджень;

«Про судовоекспертну
діяльність
та самоврядування судових
експертів»
від
22.11.2021
№ 6284-2
верховенства
права;
–

«Про внесення змін
до Закону
України «Про
судову
експертизу»
від
23.11.2021
№ 6284-3
–
законності;

наукової
обґрунтованості;
незалежності
судового
експерта;

–

допустимості
використання
методів, засобів і способів проведення
досліджень;
всебічності,
повноти
та
об’єктивності
досліджень,
що
проводяться з використанням
сучасних досягнень науки
і техніки;

–

незалежності;

об’єктивності і
повноти дослідження
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Продовження табл. 1
максимального збереження
об’єктів дослідження;

максимального збереження
об’єктів дослідження;

дотримання
професійної
етики судового
експерта

дотримання
правил професійної
етики судового експерта

максимального збереження
об’єктів судової
експертизи
–

максимального збереження
об’єктів дослідження;

–

дотримання
правил професійної
етики судового
експерта;
дотримання
прав і свобод
людини
та
громадянина

–

дотримання дотримання
–
прав, сво- прав і свобод
бод і закон- людини
та
них інтере- громадянина
сів людини й
громадянина, прав і
законних інтересів юридичної
особи
Джерело: складено автором за даними [16-20].

–

Відмітимо, що у законопроектах, визначених у табл. 1, розкрито зміст
та значення основоположних принципів судової експертизи. Узагальнюючи
їх зміст, ми прийшли до висновку що:
– принцип законності – це один із конституційних принципів, відповідно
до якого судово-експертна діяльність здійснюється з дотриманням вимог
Конституції України, процесуального законодавства, закону про судову
експертизу та інших нормативно-правових актів, що становлять правову
основу діяльності судового експерта.
Принцип законності реалізується в правовому закріпленні компетенції
структур законодавчої, виконавчої і судової влади з питань судово-експертної діяльності та державних (недержавних) форм її здійснення, а також як
принцип поведінки фізичних осіб у сфері нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, що забезпечує реальну можливість
здійснення судовим експертом наданих йому прав, за умови неухильного
виконання покладених на нього обов’язків.
– принцип незалежності – це процесуальна самостійність судового
експерта, яка гарантується порядком призначення експерта і провадженням експертизи, а також забезпечується можливістю його відводу. Судовий
експерт дає висновок, ґрунтуючись на результатах особисто проведених
ним досліджень. При цьому він самостійний у виборі засобів і методів
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дослідження. Втручання в роботу судового експерта та перешкоджання
його законній діяльності неприпустимі й тягнуть відповідальність, установлену законом.
– принцип об’єктивності – це неупереджене і сумлінне відношення судового експерта до предмету експертизи, виключно на підставі дослідження наданих йому об’єктів, із використанням спеціальних знань, в
межах компетенції, незалежно від особистих уподобань, прихильностей чи
вигоди. Об’єктивність висновку судового експерта забезпечується: наявністю науково-обґрунтованих методів дослідження; кримінальною
відповідальністю судового експерта за надання завідомо неправдивого
висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на
нього обов’язків; дисциплінарною відповідальністю експерта за інші порушення вимог законодавства України про судову експертизу; можливістю
призначення повторної судової експертизи.
– принцип повноти дослідження полягає у вирішенні питань, поставлених експерту та дослідженням усіх об’єктів, поданих на експертизу, в повному обсязі з використанням усіх можливих існуючих, рекомендованих для
практичного застосування методик експертного дослідження. Повнота
експертного дослідження передбачає вирішення всіх винесених на експертизу питань на підставі дослідження всіх наданих об’єктів. Крім того, опис
процесу експертного дослідження має бути проведено в такому обсязі, що
дає змогу здійснити перевірку обґрунтованості та правильності зроблених
висновків на базі загальноприйнятих наукових і практичних даних.
Кожний з принципів судово-експертної діяльності відіграє самостійну
роль, але між ними існує зв’язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети
та завдань судової експертизи, дія одного принципу обумовлює дію інших.
Кожний з принципів не може існувати окремо від інших принципів судової
експертизи, а тільки у взаємодії з ними. Зміст окремих принципів розкривається з урахуванням змісту інших принципів. Отже, принципи судової
експертизи складають систему, порушення будь-якого з них автоматично є
порушенням усіх інших.
Проведене дослідження експертної практики засвідчило, що експертами нерідко порушуються зазначені вище принципи. Наприклад, без
урахування вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 Кримінально-процесуального кодексу
України (далі – КПК України) [21], якою передбачено, що слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для проведення експертизи
щодо «визначення розміру матеріальних збитків якщо потерпілий не може
їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди,
розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням» [22] перед експертом-економістом постають питання, які носять правовий характер. Наприклад, «Чи підтверджується документально заподіяння державному бюджету збитків,
спричинених в результаті завищення обсягів та вартості виконаних робіт
…?», «Чи підтверджується документально заподіяння державному бюджету збитків, у вигляді понесення непродуктивних (зайвих) витрат…?».
Натомість, ч. 1 ст. 242 КПК України передбачено, що «не допускається
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проведення експертизи для з’ясування питань права» [21], а у ч. 4 ст. 101
КПК України визначено, що «запитання, які ставляться експертові, та його
висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань
експерта» [21]. Так, згідно з «Методикою вирішення судово-економічною
експертизою питань спричинення матеріальних збитків» (рег. № 11.0.22)
«до компетенції судового експерта-економіста, при вирішенні питань щодо
обґрунтування розміру збитків у відповідному процесі, належить лише
економічна складова, а саме: дослідження операцій з вибуття
майна (активів) та/або недоотриманих доходів (упущеної вигоди)»,
«питання щодо встановлення збитків у їх юридичному розумінні виходять
за встановлені межі використання спеціальних знань судовим
експертом» [23]. Крім того, у Методичних рекомендаціях з визначення
розміру втрачених активів та недоотриманих доходів залежно від
класифікації, які включені в перелік рекомендованої науково-технічної та
довідкової літератури, що використовується під час проведення судових
експертиз згідно з наказом Міністерства юстиції України від 08.05.2018
№ 1467/5, зазначено наступне: «економічний збиток – це виражені у
грошовій формі фактичні і можливі витрати, заподіяні економічним
суб’єктам внаслідок деструктивного впливу, а також додаткові витрати на
компенсацію цих збитків. Усі економічні збитки поділяються на п’ять видів:
фактичні, тобто втрати або негативні зміни (можуть бути оцінені у грошовій
формі у звітному періоді); можливі, які можливі в перспективі та мають
умовно-теоретичний характер; відвернені, які становлять різницю між
фактичними і можливими збитками; ліквідовані – частина збитків, на яку їх
було зменшено завдяки компенсації; потенційні – збитки, які можуть бути
завдані в майбутньому через негативні обставини. Отже, виходячи з
особливостей поняття «збитки» (їх дуалістична природа в системі права),
до компетенції судового експерта-економіста, при вирішенні питань щодо
обґрунтування розміру збитків у відповідному процесі, належить лише
економічна складова, а саме: дослідження операцій з вибуття
майна (активів) та/або недоотриманих доходів (упущеної вигоди)» [24].
Відмітимо, на практиці судові експерти-економісти підтверджують факт
«заподіяння державному бюджету матеріальної шкоди (збитків),
спричинених в результаті завищення обсягів та вартості виконаних робіт»,
а також «заподіяння державному бюджету збитків, у вигляді понесення
непродуктивних (зайвих) витрат». Це суперечить імперативним приписам
ст. 8 Конституції [25], ч. 1 ст. 242 КПК України [21], ст. 3 Закону про судову
експертизу [4]. Тобто, під час проведення експертного дослідження судові
експерти-економісти порушують принцип законності.
Ще одним недоліком зазначених вище питань є їх формулювання, при
якому не враховано те, що «потерпілим у кримінальному провадженні може
бути фізична або юридична особа, якій завдано майнової шкоди» [21, ч. 1
ст. 55], а не державний бюджет, оскільки, згідно з ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України «бюджет – це план формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно
органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
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органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду» [26].
Крім того, бюджетне законодавство не містить нормативного визначення
поняття «збитки державного бюджету», що нерідко враховується експертами-економістами У таких випадках також порушується принцип законності.
Принцип повноти експертного дослідження експертом-економістом порушується, зокрема, у випадку, коли в дослідницькій частини висновку судової економічної експерти відсутнє дослідження документального
підтвердження руху бюджетних коштів [26, п. 11, ч. 1, ст. 2], а саме перерахування безготівкових коштів із державного чи місцевого бюджету на поточний рахунок суб’єкта господарювання, тобто витрат бюджету. Наприклад, судовим експертом-економістом в супереч вимог «Методики
дослідження судово-економічною експертизою питань нецільового використання бюджетних коштів» (реєст. код 11.0.12) не досліджені: платіжні
доручення до казначейства із перерахування бюджетних коштів на рахунок
отримувача, із відміткою казначейства «Оплачено» та дані (виписки) Державної казначейської служби України за рахунками; картки аналітичного
обліку: обліку касових видатків, фактичних видатків, обліку отриманих бюджетних асигнувань, книги обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань;
кошторис, лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування; паспорт бюджетної програми – документ, що визначає мету, завдання,
напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми
відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) [27].
Нерідко зустрічаються й випадки, коли в дослідницькій частині висновку
судового експерта-економіста відсутнє дослідження виписок банку отримувача бюджетних коштів, які є документами, що підтверджують операції
із зарахування безготівкових коштів на рахунок суб’єкта господарювання
відповідно [28, п. 62], а також облікових регістрів суб’єкта господарювання
за рахунком 31 «Рахунки в банках» та субрахунком 482 «Кошти з бюджету
та державних цільових фондів», на якому ведеться облік надходжень
коштів, отриманих з бюджету і державних цільових фондів та їх використання [29]. Це також свідчить про порушення принципу повноти, що може
позначитися на об’єктивності експерта-економіста, який зобов’язаний давати висновок, ґрунтуючись на результатах особисто проведених ним досліджень.
Висновки. Системний аналіз вітчизняних законодавчих актів, методик
проведення судово-економічної експертизи з відповідних питань, спеціальної літератури, а також експертної практики дає підстави для наступних
узагальнюючих висновків:
1. Дослідження теоретичних підходів до сутності та юридичної природи
принципів судово-експертної діяльності продемонструвало необхідність
забезпечення подальшого розвитку теоретико-правових засад судової
експертизи.
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2. Судово-експертна діяльність здійснюється на підставі дотримання
вимог Конституції України, процесуального законодавства, закону про судову експертизу та інших нормативно-правових актів, що становлять правову основу діяльності судового експерта.
3. Висновок експерта повинен містити докладний опис проведених
експертом досліджень, зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані
відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або
слідчим, суддею чи судом, що доручив проведення експертизи відповідно
до ч. 1 ст. 101 КПК України. Однак, запитання, які ставляться експертові та
його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань
експерта згідно з ч. 4 ст. 101 КПК України.
4. Проведення всебічного, повного дослідження та надання обґрунтованого й об’єктивного висновку є, відповідно до ст. 12 Закону України «Про
судову експертизу», основним обов’язком експерта. Для його виконання судовий експерт повинен досліджувати усі об’єкти, подані на експертизу в повному обсязі, з використанням усіх наявних, рекомендованих для практичного застосування методик експертного дослідження, а саме: Методики
вирішення судово-економічною експертизою питань спричинення матеріальних збитків (реєстраційний № 11.0.22), Методики дослідження судово-економічною експертизою питань нецільового використання бюджетних коштів (реєстраційний код 11.0.12.2003).
Урахування вище зазначених рекомендацій сприятиме дотриманню судовим експертом принципів законності, незалежності, повноти та об’єктивності дослідження, передбаченим ст. 3 Закону України «Про судову експертизу».
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FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY:
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
V. Khomutenko
A. Khomutenko
The article provides an interpretation of the term “principle of forensic activity”. Theoretical approaches to the essence and legal nature of the principles of “legality”, “independence”, “objectivity”, “completeness” are disclosed. A comparative analysis of the
principles of forensic activities defined in the bills submitted to the Verkhovna Rada of
Ukraine. It has been established that the list of such principles is proposed to be expanded, and some of their names to be clarified. The study of the practice of forensic
science activities allowed us to give examples of violations by forensic experts of certain
fundamental principles. A systematic analysis of domestic legislative acts, methods for
conducting forensic economic experts on relevant issues, specialized literature, as well
as expert practice, made it possible to make separate proposals for improving the theoretical and legal foundations for conducting forensic examinations. It is substantiated that
the expert opinion should contain a detailed description of the research conducted by the
expert, the conclusions drawn from their results, reasonable answers to questions that
are asked to the expert, however, his conclusion on them cannot go beyond the expert's
special knowledge in accordance with Part 4 of Art. 101 Criminal Procedure Code of
Ukraine. It has been established that conducting a comprehensive, complete study and
providing a reasonable and objective conclusion, in accordance with Art. 12 of the Law
of Ukraine “On Forensic Expertise”, the main duty of an expert, for which the forensic
expert must examine all objects submitted for examination in full, using all available methods of expert research recommended for practical application, namely: economic expertise of issues of causing material damage (registration code 11.0.22), Methods for investigating issues of misuse of budgetary funds by forensic economic expertise (registration
code 11.0.12.2003).
Key words: forensic examination, principle, legality, independence, objectivity,
completeness, damage, the state budget.
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судочинстві. Проаналізовано наукові праці видатних вітчизняних та
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іноземних вчених. Досліджено статті Кримінального процесуального кодексу
України стосовно вимог до складання письмового висновку спеціаліста, щодо
відповідальності експерта та спеціаліста за внесення неправдивих відомостей до висновку, й визначено межі виникнення такої відповідальності.
Ключові слова: спеціаліст, експерт, висновок спеціаліста, висновок
експерта, кримінальне правопорушення.

Постановка проблеми. Наразі одним з основних етапів подолання корупції у державі є протидія корупційним кримінальним правопорушенням.
Основним елементом якої виступає правоохоронна діяльність конкретних
уповноважених осіб. Означену діяльність важко уявити без участі в ній конкретних, уповноважених осіб – спеціалістів з різних галузей знань науки і
техніки та судових експертів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспектам використання
спеціальних знань у кримінальному судочинстві присвячено роботи вітчизняних та іноземних вчених: Р. С. Бєлкіна, О. О. Бондаренко, А. І. Вінберга,
В. Г. Гончаренко, А. В. Дулова, О. О. Ейсмана, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко,
В. Я. Колдіна,
Ю. Г. Корухова,
В. К. Лисиченка,
Г. М. Надгорного,
М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, З. М. Соколовського, В. В. Тіщенко,
В. Ю. Шепітька, та інших видатних вчених. Науковці надавали науковообґрунтовані визначення спеціальних знань у кримінальному провадженні,
досліджували їх ознаки, сутність, структуру, види та форми їх використання
у кримінальному судочинстві.
Наразі існуючі наукові дослідження щодо особливостей використання
спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень дуже
цікаві. Вони містять ґрунтовний аналіз вітчизняного і зарубіжного доробку
із цієї проблематики, підштовхують визначити подальший дискусійний
напрямок та здійснювати подальший науковий пошук.
Мета дослідження. Аналіз висновку спеціаліста у кримінальному судочинстві за нормами діючого кримінального процесуального законодавства.
Викладення основного матеріалу. Сучасне судочинство має за головний орієнтир встановлення істини. Висновок експерта, як одне із джерел доказів, дозволяє на відповідному науковому рівні об’єктивно, повно
вирішувати завдання, що потребують застосування спеціальних
знань [1, с. 33-35].
Висновок експерта відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України [2] є важливим,
самостійним джерелом доказів, яке істотно відрізняється від інших тим, що
утворюється в процесі застосування до інших джерел інформації спеціальними суб’єктами (експертами) відповідних фахових знань наукових та технічних засобів і методів.
Однак, у липні 2020 р. новелами Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» є надання права спеціалісту складати висновок спеціаліста.
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Згідно з вказаним Законом України, спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може
надавати консультації та висновки під час досудового розслідування і судового
розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок» (ч. 1 ст. 71 КПК України). Також спеціаліст має право, зокрема, викладати
у висновку відомості, що мають значення для кримінального провадження і
щодо яких йому не були поставлені запитання (ч. 1 ст. 71 КПК України). Відтепер, спеціаліст може бути залучений для надання висновків з питань, що належать до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних
проступків (ч. 2 ст. 71, п. 7 ч. 4 ст. 71 КПК України).
Висновок спеціаліста може бути отримано для з’ясування обставин
вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань, вказується у ч. 3 ст. 214 КПК України, а
відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України висновок спеціаліста має відповідати
вимогам до висновку експерта.
Крім того, висновок спеціаліста відповідно до ч. 1 ст. 298-1 КПК України
визнано процесуальним джерелом доказів у кримінальних провадженнях
про кримінальні проступки із застереженням, що таке процесуальне джерело доказів не може бути використане у кримінальному провадженні щодо
злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка виноситься за клопотанням прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 102 КПК України серед вимог до висновку
експерта є те, що у висновку експерта обов’язково повинно бути вказано,
що його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього
обов’язків.
Проте, відповідні зміни до ст. 385 КК України щодо відповідальності за
відмову від виконання покладених обов’язків внесені законодавцем не
були, що знімає зі спеціаліста кримінальну відповідальність за відмову без
поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді,
Вищій раді правосуддя, Конституційному Суді України або під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією чи спеціальною
тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України [3].
Більше того, в інструкції «Про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 08.10.1998 зазначено, що Висновок експертного дослідження (це – висновок спеціаліста) складається за структурою і змістом
висновку експерта, за такими винятками: опускається запис, який стосується відповідальності особи, що проводить дослідження, за надання
завідомо неправдивого висновку [4]. Тобто це дія протилежна дії вказаній
в ст. 300, ч. 2 ст. 102 КПК України.
Враховуючи той факт, що наразі висновок спеціаліста став процесуальним
джерелом доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки,
виникають питання: 1) як забезпечити його належність і допустимість, не
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виконуючи прямої норми про відповідність висновку спеціаліста вимогам висновку експерта? 2) чи можуть наразі державні експертні установи, проводити
експертні дослідження, результатом яких є надання висновку спеціаліста в
межах розслідування кримінальних проступків?
Отже відповідно до ст. 71 КПК України, спеціаліст може бути залучений
для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання
схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом
під час судового розгляду, а також для надання висновків у випадках, передбачених пунктом 7 частини четвертої вказаної статті.
Також спеціаліст має право надавати висновки з питань, що належать
до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків, у тому числі у випадках, передбачених частиною третьою статті
214 КПК України.
У свою чергу ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії під час досудового
розслідування кримінальних проступків» регламентує, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі
слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові)
дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а
також відбирати пояснення для з’ясування обставин вчинення кримінального
проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання
технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення
кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи
засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення
кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом
кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи,
особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про
кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань [2].
У ст. 102 КПК України законодавець чітко регламентує, що саме повинно
бути зазначено у висновку експерта, а саме: 1) коли, де, ким (ім’я, освіта,
спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж
експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій
підставі була проведена експертиза; 2) місце і час проведення експертизи;
3) хто був присутній при проведенні експертизи; 4) перелік питань, що були поставлені експертові; 5) опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали
були використані експертом; 6) докладний опис проведених досліджень, у
тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх
експертна оцінка; та 7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.
Також у висновку експерта обов’язково повинно бути зазначено, що
його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок
та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього
обов’язків та, якщо при проведенні експертизи будуть виявлені відомості,
які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких не
ставилися питання, експерт має право зазначити про них у своєму висновку, і висновок підписується експертом.
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В свою чергу у ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених ст. 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного
освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.
Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали
слідчого судді, яка ухвалюється за клопотанням прокурора.
Відповідно до ст. 384 КПК України виникає кримінальна відповідальність за надання неправдивого висновку експертом.
Висновки. Таким чином Кримінальний процесуальний кодекс України не
встановлює для спеціаліста кримінальну відповідальності за надання неправомірного висновку. Отже, запис про це спеціаліст у висновку не повинен робити. Примітка щодо належності доказу: обвинувачений має право не погодитися з висновком (як на етапі пред’явлення підозри, так і на етапі судового
розгляду), що є підставою для призначення експертизи. Водночас наявність достатніх знань є обов’язковою умовою як для експерта так і для і спеціаліста, і це
є спільним між ними. Різне між експертом і спеціалістом – це наявність підтвердженої кваліфікації у експерта, та відсутність такої вимоги до спеціаліста. Таким
чином, експерт може запрошуватися у якості спеціаліста та надати висновок.
Спеціаліст же не може бути запрошений у якості експерта (його висновок, у такому випадку, вже точно не буде належним і допустимим доказом). Отже,
спеціаліст у своєму висновку застосовуватиме лише ті вимоги, які відповідають
спеціалісту як учаснику процесу (за статусом він відрізняється від експерта,
навіть, якщо по суті експерт залучається як спеціаліст). Висновок спеціаліст буде
оформлювати у письмовому вигляді, із зазначенням П.І.Б. та посади, методів
проведення дослідження та інших вимог відповідно до ст. 102 КПК України, а також уникатиме приписів, що стосуються відповідальності відповідно до ст.ст. 384
та 385 КПК України.
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ON THE CONCLUSION OF THE SPECIALIST
L. Bielik
The article is devoted to the issues of modern legislative regulation regarding
the grounds and requirements for the execution of a conclusion by a specialist in
criminal proceedings. The scientific works of outstanding domestic and foreign scientists are analyzed and their great contribution to the study of this topic is indicated.
Since they conduct a fundamental analysis of the domestic and foreign heritage on
this issue, they help to determine the further debatable direction and carry out the
subsequent scientific search.
Articles of the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Criminal Code of
Ukraine regarding the requirements for drawing up a written conclusion of a specialist, as well as articles on the responsibility of an expert and a specialist for introducing
false information into the conclusion of the study prepared by them, have been carefully researched and analyzed, and the boundaries of the emergence of a certain
responsibility are indicated. It is indicated that the expert's conclusion as one of the
sources of evidence in the case allows, at the appropriate scientific level, to objectively and fully solve the designated tasks that require the use of special knowledge.
The norms of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts of
Ukraine in connection with the adoption of the Law of Ukraine “On Amendments to
Certain Legislative Acts of Ukraine on Simplification of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses” are analyzed. It is indicated that a written conclusion of a specialist can be obtained to clarify the circumstances of the commission
of a criminal offense before entering information into the Unified Register of Pre-trial
Investigations. It is also indicated that the conclusion of a specialist is recognized as
a procedural source of evidence in criminal proceedings on criminal offenses with
the proviso that such a procedural source of evidence cannot be used in criminal
proceedings for a crime, except on the basis of a ruling by an investigating judge,
which is issued at the request of the prosecutor. A comparative analysis was carried
out regarding the content of the conclusions of the expert with the conclusions of the
specialist. The general and distinctive positions in the written content of the conclusions of a specialist and an expert are indicated.
Key words: specialist, expert, the conclusion of a specialist, the conclusion of
an expert, criminal offense.
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характеристик та положень професійних стандартів. Обґрунтовано необхідність детального нормативного регламентування зазначених позицій
шляхом розроблення професійного стандарту «Судовий експерт».
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні не існує конкретних вимог до освіти, рівня кваліфікації, підготовки, компетентностей та компетенцій тощо кадрів, які забезпечують проведення судових
експертиз.
Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу»
(далі – Закон)
судово-експертну
діяльність
здійснюють
державні
спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань
у порядку та на умовах, визначених Законом. До судових експертів, які
працюють на постійній основі, застосовуються тільки загальні вимоги Закону щодо освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня, відповідної підготовки, атестації тощо. До фахівців (експертів) у відповідній галузі знань,
які можуть проводити судову експертизу, застосовуються положення Закону щодо гарантій, прав, обов’язків, відповідальності судового експерта,
крім відповідальності за відмову від проведення експертизи. Тобто,
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фактично, вимог до фахівців (експертів) у відповідній галузі знань, які можуть проводити судові експертизи (освіти, освітньо-кваліфікаційного
рівня, відповідної підготовки, атестації тощо), взагалі немає, що є, на наш
погляд, недоречним. Відсутні такі вимоги й в урядовому законопроекті «Про
судово-експертну діяльність» та трьох альтернативних законопроектах, що
на даний час розглядаються у Верховній Раді України (№№ 6284, 62841, 6284-2, 6284-3).
Не можна, при цьому, не згадати й про те, що у 2007 р. наказом Державного стандарту України (від 29.01.2007 № 4) до Національного класифікатора
України ДК 003 «Класифікатор професій» та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Довідник) були внесені професія «Судовий експерт» та загальні кваліфікаційні характеристики на професію «Судовий експерт», відповідно. З того часу вони (кваліфікаційні характеристики) не
змінювалися, незважаючи на багаточисельні зміни та доповнення у законодавстві про освіту та судово-експертну діяльність за останні 15 років, що потребує відповідного реагування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вельми показовою в
сенсі мети цього дослідження є робота Ю. Кравця, де він аналізує понад
20-ти річний позитивний досвід Австралії, Канади, Великобританії, США,
Німеччини, Японії та інших країн із розроблення, вдосконалення та впровадження професійних стандартів (корпоративних, галузевих, регіональних, національних і міжнародних), що застосовуються у сфері:
– праці для формування та підтримання високого професійного рівня
працівників, що відповідає потребам виробництва, визначення потреб у робочих кадрах і рівня їх професійної підготовки тощо;
– освіти задля розроблення освітніх стандартів і програм професійної
підготовки, методів оцінювання й атестування результатів професійного
навчання, ефективного й обґрунтованого підбирання кадрів тощо.
Використання професійних стандартів, на думку зарубіжних політиків,
практиків, експертів і дослідників, є рушієм розвинення та функціонування
як сфери праці, так і сфери освіти [1].
У зв’язку із зазначеним, протягом останніх років до національного законодавства (зокрема, Кодексу законів про працю в України (КЗПП), Закону України «Про оплату праці» (від 24.031995 № 108/95-ВР), Закону України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 № 103/98ВР), Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII) було внесено низку змін, завдяки яким у правовому полі закріпився термін «професійний стандарт» [2].
Відповідно до ст. 331 Закону України «Про професійно-технічну освіту»
та ст.ст. 1, 39 Закону України «Про освіту» професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей
працівників, що слугують основою для формування професійних
кваліфікацій. У той же час кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом
і засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих
особою компетентностей (результатів навчання) – динамічних комбінацій знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
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особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися,
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Проведеним
інформаційним пошуком встановлено, що професійний стандарт «Судовий
експерт» відсутній [3].
Мата дослідження. Визначення шляхів удосконалення нормативних
вимог до освіти, рівня кваліфікації, підготовки компетентностей та компетенцій тощо судових експертів.
Викладення основного матеріалу. Відповідно до ст. 96 КЗпП «Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми
посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики)». Із поданого витікає, що законодавець терміни «професійні стандарти» та «кваліфікаційні характеристики» визначає як дублети (синонімічні терміни).
Довідник служить основою для:
– розроблення посадових інструкцій працівникам, що закріплюють їх
обов’язки, права та відповідальність;
– складання положень про структурні підрозділи, які визначають їх роль
та місце в системі управління підприємством (установою, організацією);
– формування та регулювання ринку праці;
– ведення документації про укладення трудового договору (прийняття
на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;
– присвоєння та підвищення категорій за посадою відповідно до оволодіння особою повним обсягом знань та робіт за результатами
кваліфікаційної атестації;
– організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Довідник застосовується як базовий елемент організації оплати праці
разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами тощо, які утворюють
тарифну систему оплати праці. Тарифікаційні процедури встановлюються
та регулюються законодавством України, генеральною, галузевими, регіональними угодами, колективними та трудовими договорами.
Вивченням Довідника у частині, що стосується професії «Судовий
експерт», встановлено, що вони (кваліфікаційні характеристики) складаються із п’яти розділів.
У розд. 1 на підставі діючих на той час нормативних документів (2007 р.) визначені завдання, обов’язки та повноваження судового
експерта, який на підставі спеціальних знань проводить експертне дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про
обставини справи, що перебуває в провадженні органів дізнання, досудового
та судового слідства. За результатами досліджень від свого імені дає об’єктивний висновок. На вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду
дає роз’яснення щодо наданого ним висновку. Бере участь у комісійному дослідженні об`єктів і матеріалів під час проведення комісійних і комплексних
експертиз. Взаємодіє з органами дізнання, досудового та судового слідства
під час призначення та проведення судової експертизи. Вивчає, аналізує й
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узагальнює причини і умови, які сприяли вчиненню злочину, надає пропозиції
щодо подальшого їх усунення.
Судовий експерт вивчає, узагальнює та впроваджує в експертну практику новітні методики експертних досліджень, сучасні технології, технічні засоби й обладнання. У встановленому порядку готує письмові пропозиції
щодо усунення недоліків в експертній роботі та вживає заходів щодо підвищення рівня професійної майстерності. Проводить науково-дослідну роботу
з проблемних питань теорії та практики судової експертизи. Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з експертною практикою. У встановленому порядку проводить рецензування експертних досліджень, надісланих із інших експертних установ.
Судовий експерт зобов’язаний провести повне, обґрунтоване дослідження та письмово дати об’єктивний висновок і на вимогу органів
дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду дати роз`яснення щодо даного
ним висновку; заявити самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі; виконувати інші
обов`язки, передбачені процесуальним законодавством.
Судовий експерт несе особисту відповідальність за правдивість наданого ним висновку в порядку, передбаченому ст.ст. 384, 385 Кримінального
кодексу України та ст. 14 Закону України «Про судову експертизу».
У розд. 2 визначено права судового експерта щодо внесення пропозицій керівництву з питань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків,
порушення клопотання про представлення нових матеріалів, необхідних
для надання висновку. З дозволу особи, яка проводить дізнання, слідчого,
прокурора або суду може бути присутнім при провадженні допитів, інших
слідчих і судових дій та ставити особам, які допитуються, запитання, що
стосуються предмета експертизи. Групувати й уточнювати поставлені питання, не змінюючи їх змісту, а в разі потреби звертатися до органу чи
особи, які призначили експертизу, за роз’ясненням. Указувати у висновку
експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання.
Подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо
ці дії порушують права судового експерта. Вносити пропозиції щодо залучення для проведення судової експертизи відповідних фахівців. Повідомляти в письмовій формі орган чи особу, які призначили експертизу, про неможливість дати висновок, якщо поставлене питання виходить за межі
компетенції експерта або якщо наданих йому матеріалів недостатньо для
дачі висновку, а витребувані додаткові матеріали не були одержані.
Може виконувати інші роботи за дорученням керівних або дорадчих органів, пов`язані з організацією та виконанням експертних і наукових завдань, вносити пропозиції та брати участь у нарадах, зборах, засіданнях,
конференціях, семінарах, круглих столах тощо.
У розд. 3 визначені знання, якими повинен володіти судовий експерт,
починаючи з Конституції України; чинного законодавства про судову
експертизу, наукову та науково-технічну діяльність; кримінального, кримінально-процесуального,
цивільного,
цивільного
процесуального,
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господарського процесуального, адміністративного законодавств України;
законодавства України про адміністративне судочинство; указів та розпоряджень Президента України; постанов Верховної Ради України; постанов
та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність органів дізнання, досудового та судового
слідства, прокуратури; практики застосування чинного законодавства в
діяльності експертних служб й установ, органів дізнання, досудового та судового слідства; процесуальної регламентації слідчих дій; системи, структури, функцій, завдань, організаційно-правових засад діяльності експертних установ України; процесуального статусу судового експерта, його прав
й обов’язків; історичних, гносеологічних і методологічних основ експертних
досліджень; теоретичних і методичних положень судової експертизи та
криміналістики, зокрема криміналістичної техніки, судової фотографії, основ криміналістичної реєстрації; основних теоретичних відомостей про
предмет, об’єкт та методику судової експертизи; класифікації судових
експертиз; понять та видів методик і методів експертних досліджень; структури складання висновку експерта; форм і методів комплексних експертиз
та досліджень; понять та основних причин експертних помилок; особливостей оцінки слідчим та судом висновку експерта; можливостей застосування природничо-наукових та інженерно-технічних засобів, закінчуючи
знаннями автоматизованих інформаційно-пошукових систем; основ метрології та стандартизації; правил ділового етикету та професійної етики; правил та норм охорони праці та протипожежного захисту; відповідних фаховим завданням програмних засобів та основ користування персональною
електронно-обчислювальною технікою.
У розд. 4 визначено кваліфікаційні вимоги до судового експерта щодо
вищої освіти з відповідної галузі знань, освітньо-кваліфікаційних рівнів
«магістр», «спеціаліст», володіння спеціальними знаннями, необхідними
для надання висновку з досліджуваних питань, наявності відповідної підготовки, присвоєної в установленому порядку кваліфікації судового експерта
з правом самостійного проведення певного виду (певних видів) судової
експертизи.
У розд. 5 визначено інші вимоги щодо придатності до роботи за станом
здоров’я [4].
Професійні стандарти, у свою чергу, використовуються у сферах:
1) освіти для:
– розроблення освітніх програм/стандартів та навчально-методичних
матеріалів для всіх форм і видів освіти, навчання працівників на виробництві, підготовки педагогічних/науково-педагогічних працівників;
– розроблення стандартів оцінювання результатів навчання, присвоєння
здобувачам професійних кваліфікацій, оцінювання відповідності отриманих
професійних кваліфікацій працівників, випускників закладів освіти;
– проведення процедур підтвердження результатів неформального
професійного навчання осіб;
– формування єдиних критеріїв оцінювання компетентностей здобувачів професійних кваліфікацій, незалежно від шляхів (формальна чи
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неформальна освіта, неформальне чи інформальне (спонтанне) навчання)
їх отримання;
– професійної орієнтації населення, в тому числі учнів і студентів закладів освіти, працівників та безробітних;
2) управління персоналом для:
– визначення вимог до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників,
їхніх завдань, обов’язків та спеціалізації;
– створення умов для професійного розвитку працівників та підвищення якості їхньої праці;
– нормування праці;
– визначення посадових (робочих) завдань та обов’язків працівників,
планування їхнього професійного зростання, розроблення посадових (робочих) інструкцій (за потреби);
– організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників, у тому числі шляхом неформального навчання та підтвердження результатів неформального навчання;
– впливу на формування вимог до продуктивності праці та виробництва
продукції (надання послуг);
– підбору, укомплектування штату працівниками;
– обґрунтування рішень, що ухвалюються за результатами атестації,
сертифікації працівників;
– тарифікації, категоріювання посад і професій (за потреби);
– розроблення стандартів підприємства, організації, установи;
– формування систем щодо мотивації та стимулювання персоналу;
– групування професійних кваліфікацій, які застосовуються на
підприємстві, в організації, установі, за рівнями національної чи відповідної
галузевої рамках кваліфікацій;
– встановлення єдиних вимог до змісту та якості професійної діяльності, узгодження назв професій (професійних назв робіт, посад), упорядкування видів трудової діяльності.
Професійний стандарт повинен мати такі складові частини:
1) загальні відомості професійного стандарту:
– основна мета професійної діяльності;
– назва виду економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу економічної діяльності та їхній код (згідно з Національним класифікатором
України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»);
– назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним
класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»);
– назва професії (професійної назви роботи) та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»);
– узагальнена назва професії (за потреби);
– професійна кваліфікація (зазначається професійна кваліфікація чи
професійна кваліфікація за розрядом (класом, категорією, групою) або
назва професійної кваліфікації);
– вимоги до державної сертифікації (за потреби);
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– назви типових посад (за потреби);
– місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційновиробничій структурі підприємства (установи, організації);
– умови праці (за потреби);
– засоби захисту (за потреби);
– умови допуску до роботи за професією (за потреби);
– документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її
віднесення до рівня національної рамки кваліфікації;
2) навчання та професійний розвиток (за потреби):
– первинна професійна підготовка (назва кваліфікації);
– перепідготовка (назва кваліфікації);
– підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва
кваліфікації);
– підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва
кваліфікації);
– спеціальне, спеціалізоване навчання (назва кваліфікації);
3) нормативно-правові акти та нормативно-технічні документи з питань
професійної діяльності;
4) загальні компетентності;
5) перелік трудових функцій (умовні позначення трудових функцій);
6) опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби
праці (обладнання, устаткування, матеріали, продукти, інструмент (за потреби); професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових
дій), знання, уміння та навички);
7) дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту:
– розробник професійного стандарту;
– суб’єкт перевірки професійного стандарту;
– дата затвердження професійного стандарту;
– дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів;
– рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту [5].
Порівнянням інформації, що несе в собі складові кваліфікаційних характеристик і професійного стандарту встановлено, що в стандарті вона
(інформація), як найменше, більш об’ємна та деталізована. Основною
відмінністю кваліфікаційних характеристик і професійних стандартів є те,
що останні розробляються відповідно до національної та галузевих рамок
кваліфікацій, які, в свою чергу, відповідають Європейським рамкам
кваліфікацій, розробленим у межах Болонського процесу, до якого Україна
приєдналася у 2005 р. [6-9]. Відповідно до зазначеного, в державі відсутні
універсальні вимоги до професії «Судовий експерт» як на рівні освіти, так і
на рівні ринку праці, які (вимоги) відповідають Європейському простору
вищої освіти [10].
Висновки. Проведене аналізування дає підстави для висновків про те,
що в державі конче назріла необхідність у розробленні професійного стандарту «Судовий експерт», що дасть можливість актуалізувати
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кваліфікаційні характеристики, а відповідно до визначених документів (стандарту та характеристик) будуть актуалізовані освітні програми,
програми підготовки (підвищення кваліфікації, перекваліфікації тощо), паспорти спеціальностей, за якими присуджуються наукові ступені, створені
паспорти експертних спеціальностей тощо, що відповідатиме прагненням
України до вступу до Європейського Союзу.
І наостанок. У професійному стандарті «Судовий експерт», після його
розроблення та прийняття, буде закладено підвалини професії, якими не
можуть володіти фахівці, які одноразово (а можливо й неодноразово) залучаються до проведення судової експертизи (судових експертиз). Законодавче поле повинно регламентувати їх освіту, освітньо-кваліфікаційний
рівень, а також наявність відповідної підготовки за напрямком судової
експертизи.
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DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL STANDARD “FORENSIC EXPERT”
AS ONE OF THE AREAS FOR IMPROVING FORENSIC ACTIVITIES
A. Poltavskyi
The article is devoted to the problem of insufficient normative regulation of the
relevant education, skill level, training, competencies and competencies of forensic
experts. The current regulations are analyzed, in particular, the Law of Ukraine “On
Forensic Expertise”, approved classification characteristics for the profession “Forensic Expert”. The latter were approved in 2007 and have not changed to this day,
despite numerous changes in Ukrainian legislation.
From this point of view, publications were analyzed that analyze the regulation
of education and requirements for the profession of Australia, Canada, the USA,
Germany, Japan and other countries where professional standards (corporate, industry, regional, national and international) are developed, implemented, improved
in the field:
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– work to form and maintain a high professional level of employees, which meets
the needs of production, determine the needs for workers and the level of their professional training;
– education for the development of educational standards and vocational training programs, methods for assessing and attesting the results of vocational training,
effective and reasonable selection of personnel.
The use of professional standards, according to foreign politicians, practitioners,
experts and researchers, is the engine for the development and functioning of both
the labor and education sectors.
In connection with this, Ukraine did not stay aside either. Several normative acts
of Ukraine, in particular the Code of Labor Laws, the Laws of Ukraine “On Education”
and “On Vocational Education” were amended and supplemented, due to which the
term “professional standard” appeared in the legal field.
A comparative analysis of the information contained in the classification characteristics for a profession and professional standards showed that the information in
the standard is the most voluminous and detailed. The main differences between the
characteristics and standards are that the latter are developed in accordance with
the national and sectoral qualification frameworks, which, in turn, comply with the
European qualification framework developed within the framework of the Bologna
process, to which Ukraine joined in 2005. There is no professional standard “Forensic Expert” in the state, which makes it impossible to update the requirements for
education, training programs, specialty passports, etc.
There is no professional standard “Forensic Expert” in the state, which makes it
impossible to update the requirements for education, training programs, specialty
passports, etc.
Key words: qualification, qualification characteristics, education, training, professional standard, forensic expert.
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Пріоритетним напрямом діяльності державних правоохоронних органів
із протидії злочинності та, зокрема, розслідування і розкриття тяжких злочинів є підвищення ефективності й результативності дій кожного з учасників цього процесу. Важлива роль у виконанні такого складного завдання
держави належить судово-експертним установам та їх співробітникам.
Стаття присвячена інформаційним та техніко-криміналістичним проблемам вдосконалення діяльності експертно-криміналістичних установ. Визначаються умови для удосконалення і розвитку судово-експертної діяльності.
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Постановка проблеми. Інформаційні та техніко-криміналістичні
проблеми вдосконалення судово-експертної діяльності полягають у тому,
що в багатьох випадках для проведення експертного дослідження
складних об’єктів потрібно призначати комплексну судову експертизу. Не
усі з експертних підрозділів, які діють у складі експертних відомчих служб,
мають достатню за кількістю і фаховою обізнаністю в різних галузях знань
штатну чисельність спеціалістів, які могли б забезпечити проведення
комплексних експертиз. І якщо в центральній ланці експертної служби,
наприклад, в ДНДЕКЦ МВС України може бути проведено переважну більшість видів експертиз, то на місцях у разі потреби комплексного дослідження об’єктів експертизи виникають труднощі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цим питанням присвятили
свою увагу вітчизняні й зарубіжні вчені в галузі кримінально-процесуального права, криміналістики, експертології, судової психіатрії та судової медицини, зокрема: В. Д. Арсеньєв, Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, Л. Є. Вла67
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діміров, А. І. Єлістратов, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, О. Р. Росинська,
М. С. Спасович,
М. С. Строгович,
І. Я. Фойницький,
С. А. Шейфер,
М. Є. Шумило, П. С. Елькінд, О. О. Ейсман, М. П. Яблоков та інші.
Мета дослідження. Вивчення інформаційних та техніко-криміналістичних проблем вдосконалення діяльності експертно-криміналістичних установ та визначення шляхів удосконалення судово-експертної діяльності.
Викладення основного матеріалу. В Україні й інших державах, що
входили раніше до складу СРСР, розроблено теорію проведення комплексних досліджень і експертиз, але до цього часу немає єдності в поглядах науковців та практиків на порядок і організацію їх проведення. В реальності результативність такого роду експертиз вичерпується світоглядом
слідчого в підборі об’єктів дослідження і формулюванні ним питань, що
ставляться на розв’язання експертам. У більшості випадків слідчі самостійно обирають вид призначеної експертизи і установу для її проведення.
Для правильної та ефективної організації державної судово-експертної
діяльності потрібна координація в призначенні та визначенні порядку проведення експертизи.
Насамперед потрібне підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття, розслідування та попередження злочинів,
здійснення заходів із підвищення рівня ефективності від участі працівників
експертних служб і підрозділів у проведенні слідчих дій та оперативнорозшукових заходів, проведення експертиз і досліджень.
Потребує окремого підходу робота з удосконалення науково-дослідної
діяльності щодо розробки, освоєння і впровадження в практику роботи
експертів нових техніко-криміналістичних засобів, експертно-криміналістичних методів і методик виявлення, фіксації, вилучення і експертного дослідження речових доказів та інших об’єктів судової експертизи.
Так, сучасне судове почеркознавство характеризується реалізацією
різноманітних підходів, які намітилися в наукових розробках, спрямованих
на розвиток теорії та вдосконалення практики судово-почеркознавчої
експертизи. Досвід створення і застосування в експертній практиці чисельних кількісних методів дослідження почерку, заснованих на вірогідно-статистичному підході, став базою для формулювання основних положень математичного моделювання в судовому почеркознавстві [1, с. 91]. Цілком
слушно зазначається, що розробка кількісних методів і результати досліджень, які засновані на діяльному підході, стали основою для оптимізації
методик
вирішення
багатьох
завдань
експертизи
рукописних
текстів [2, с. 3]. Серед завдань діагностичних почеркознавчих досліджень
найбільш розробленими є методики визначення: загальнофізичних властивостей особи виконавця (статі, віку, типу будови тіла); індивідуальних якостей (типу вищої нервової діяльності, властивостей характеру, типу темпераменту); психофізіологічних та патологічних станів особи в момент
виконання рукопису (сильного душевного хвилювання, збудження, фізичної втоми, охолодження при низькій температурі, сп’яніння, психічних, нервових, інфекційних, тяжких загально фізичних захворювань, порушень зорового або звукового аналізатора, рухового апарату письма); соціально68
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демографічних даних про особу (національність, район проживання, рівень
освіти); різноманітних навичок того, хто написав (професійні, стенографічні, креслярські). Криміналістами виявлені, наприклад, кількісні характеристики почерків лікарів, фінансових працівників, креслярів, вчителів початкових класів. Вплив професійної діяльності на формування почерку
того, хто пише, відмічається багатьма авторами [3, с. 167-171].
Техніко-криміналістична експертиза документів належить до широко
розповсюджених у судовій та слідчій практиці криміналістичних експертиз. Це
певною мірою пояснюється місцем документів у сфері суспільних відносин.
Експертизу цього роду характеризує різноманітність розв’язуваних завдань та
досліджуваних нею об’єктів. Варто зазначити, що останніми роками істотно
змінилася технологія виготовлення документів, а також урізноманітнилися матеріали, що використовуються для їх виготовлення. Це відповідним чином
вплинуло на способи виготовлення документів. Як наслідок, з’явилися нові
об’єкти експертизи, зазнали змін багато експертних методик. Відбувся перегляд теоретичних і методологічних засад цього роду експертизи.
Сьогодні характерною рисою таких судово-експертних досліджень, які
відображають загальну тенденцію високоорганізованого виготовлення різноманітних предметів, є значне збільшення в них частки досліджуваних документів, що виготовлені в умовах застосування комп’ютерних технологій. Останні
відносять до базових для способів виготовлення і копіювання оригіналів, що реалізовані у сучасних цифрових засобах оргтехніки. Вони також глибоко впроваджені в технологію поліграфічного друку, де широко використовують засоби
автоматизації додрукарських і друкарських процесів [4, с. 330-331].
Стосовно документів, що виготовлені в умовах автоматизації, основних
етапів їх виготовлення, то нині перед спеціалістами ставлять низку традиційних для дослідження документів питань. Залишаючись традиційними
за формою, ці питання мають істотну змістовну новизну. Відповіді на них
пов’язані з глибоким розумінням досі не достатньо вивчених в криміналістиці під кутом зору виявлення природи ідентифікаційних ознак властивостей, засобів цифрової техніки, кольорових репродукційних процесів,
що в кінцевому підсумку позначається на науковому рівні технічної експертизи документів.
Експерти сьогодні переважно знаходяться у складному становищі: вони
або не мають достатніх відомостей щодо властивостей сучасних засобів
поліграфічної та оргтехніки, стосовно ознак, у яких вони відображуються,
способів виготовлення документів, зокрема і з кольоровими реквізитами,
або ж ці відомості неточні, безсистемні та неповні. Як результат недостатнього вивчення об’єкта дослідження, мають місце труднощі методологічного характеру. Наприклад, у комп’ютерній літературі знакосинтезуючі друкарські пристрої (принтери) безударної дії називають безконтактними.
Якщо це дійсно так, то методи трасології як найважливіші складові традиційної методики криміналістичної експертизи документів, які виконані на
засобах друку, для дослідження документів, котрі виготовлені на принтерах, не можуть бути застосовані. І тоді виникає закономірне питання щодо
ідентифікації таких об’єктів та методологічної основи її здійснення [5].
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Викладене свідчить про невідповідність потреб практики з виявлення
та розслідування злочинів і можливостей для задоволення таких потреб
технічною експертизою документів.
Проте, в загальному вигляді підходи до дослідження об’єктів технічної
експертизи документів, зокрема матеріалів документів, знарядь та пристосувань, що використовуються для їх виготовлення, науково обґрунтовані криміналістикою та теорією судової експертизи. У криміналістичній
техніці, як галузі криміналістичних знань, накопичено й апробовано значний
арсенал способів дослідження речових доказів та документів. Отже, існують об’єктивні передумови для того, щоб, з одного боку, концептуально
визначитися з найбільш загальних питань теорії і методології криміналістичного дослідження документів, виготовлених із використанням засобів поліграфічної і оргтехніки, а з іншого – зосередити зусилля на вдосконаленні існуючих та розробці нових методик експертного дослідження. З
урахуванням сучасного стану й практики до предмета техніко-криміналістичного дослідження документів треба відносити фактичні дані, що
пов’язані з виготовленням документа, використання певних технологій, матеріалів і пристосувань, які можуть мати значення для вирішення справи і
виявляються на підставі спеціальних знань у галузі техніко-криміналістичної експертизи документа. У цьому випадку спеціальні знання базуються
на даних криміналістичної техніки, яка синтезує положення й методи
фізики, хімії, технічних та технологічних наук. Нині техніко-криміналістичні
дослідження документів реалізуються шляхом проведення комплексних
досліджень, адже експертами судової техніко-криміналістичної експертизи
документів є спеціалісти, які проводять дослідження традиційними методами. Однак, для досліджень текстів, що віддруковані на знакодрукувальних пристроях для ЕОМ, необхідним є залучення експерта з комп’ютерної
техніки та програмного забезпечення, який, у свою чергу, досліджує інформацію, що зберігається на магнітних носіях і при знаходженні відповідних
файлів відтворює зображення за допомогою принтера.
Сьогодні науковці відокремлюють такі види експертних досліджень документів, що виготовлені за допомогою комп’ютерної техніки: апаратнокомп’ютерні;
програмно-комп’ютерні;
інформаційно-комп’ютерні
та
комп’ютерно-мережні [6, с. 209]. Такий поділ на види експертних досліджень цього роду найбільш повно охоплює технологічні особливості й
експлуатаційні властивості досліджуваних об’єктів. Незалежно від того, що
є об’єктом комп’ютерних експертиз, об’єкти дослідження повинні бути
незмінні. Під незмінністю слід розуміти не тільки незмінність стану машинозчитуваного носія інформації, але й забезпечення повного збереження
відомостей, що зафіксовані на ньому.
Отже, завдання максимум полягає в тому, щоб зберегти та забезпечити
незмінність як дослідної, так і всієї інформації на магнітному носієві, навіть
якщо вона прямо не стосується фактів, які цікавлять орган, який призначив
експертизу, і не стає предметом експертного дослідження [7]. Звідси і специфічні вимоги до будь-якої методики з проведення цієї експертизи:
експерт повинен досліджувати не власне наданий об’єкт (магнітний носій
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або інформацію на машинному носієві), а точну копію цієї інформації, що
перенесена на спеціально підібраний магнітний носій. Крім того, важливо
щоб створювані методики містили й методи та засоби, доступні для відтворення іншим експертом, і такі, що надають можливість повторити за необхідності всі етапи експертного дослідження. В такому випадку можна буде
вести мову про унеможливлення суб’єктивізму при провадженні нового
виду експертних досліджень та зниження залежності результатів дослідження від особистого досвіду й інтуїції експерта. З огляду на зазначене
є необхідність розробляти типові методики, призначені для розв’язання типових експертних завдань.
Важливо також підкреслити, що наявні методичні матеріали з авторознавства, почеркознавства, технічного дослідження документів є розрізненими, а інколи навіть і суперечливими. Вважаємо, що актуальною є проблема надолуження цього недоліку в методичній літературі та експертній
практиці, удосконалення існуючих методик та їх адаптації до нових
експертних завдань. Так, О. І. Галяшина цілком слушно підкреслює, що для
інтенсифікації діяльності з дослідження документів необхідно розробити
комплексну методику проведення авторознавчих досліджень. В межах цієї
методики систематизувати наявну методичну базу та узагальнити накопичений досвід авторознавчих досліджень, розробити пропозиції з оптимізації діяльності фахівців на всіх стадіях комплексного експертного дослідження писемного тексту, а також рекомендації з оцінки
криміналістичної значущості групових та індивідуальних мовленнєвих
ознак особи, виходячи з жанрової специфіки тексту та його функціональностилістичної належності, розробити ключові правила прийняття ідентифікаційного рішення за нетрадиційними об’єктами дослідження (мережними жанрами інтернет-комунікації із змішуванням писемної та усної форм
мовленнєвого спілкування) [8, с. 8-9].
Портретні експертні дослідження з метою ототожнення особи за ознаками зовнішності є одним із найскладніших видів досліджень, що визнавали
як криміналісти (В. О. Снєтков, О. М. Зінін та ін.), так і судові медики (Ю. М. Кубицький, В. І. Петров та ін.). Складність цього виду експертного дослідження визначається як самою його природою, так і цілою низкою факторів. Під природою в даному випадку ми розуміємо граничну
галузь таких експертних досліджень: їх біологічну, антропологічну, анатомічну, краніологічну (краніологія – вчення про будову черепа) основу.
Це зумовлює необхідність для спеціаліста володіти комплексом знань
з вказаних наук. До комплексної природи портретних досліджень необхідно
додати складнощі, що походять з біологічної природи людини, як об’єкта
експертного дослідження, так і складнощі, зумовлені закономірностями
просторового (об’ємного) сприйняття та фіксації об’єкта (наприклад, голови) візуально та різноманітними технічними засобами (оптичними, механічними, математичними тощо). Якщо поєднати лише частину цих складових, то ми отримуємо: вікові зміни обличчя людини, вплив перенесених
захворювань, стан об’єкта під час фіксації, спосіб фіксації (фото, відео зйомка), положення особи, яку фотографують, кут та дистанція зйомки,
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властивості застосованої оптики, освітлення об’єкта, наявність природних
або штучних змін у носія зображення тощо. Сукупність всіх цих факторів, а
також багатьох інших і роблять цей вид спеціальних досліджень найскладнішим з усіх криміналістичних. Об’єктами фотопортретних експертних досліджень є фотознімки та їх репродукції, на яких зафіксовані портрети ототожнюваної особи. У випадках, коли фіксація зовнішнього вигляду особи
здійснювалася за допомогою цифрової фото та відеотехніки, на дослідження, як правило, надають «тверді копії». Тверда копія – це копія
електронного зображення, що роздрукована за допомогою друкарського
пристрою (принтера) на твердому носії, наприклад, на папері. Інколи таку
інформацію надають у прихованому (цифровому) вигляді на магнітному чи
подібному йому носії – жорсткому диску, дискеті, CD-R, DVD-R-диску,
Flash-носії тощо. Фотопортретна експертиза визначає, одна чи різні особи
зображені на двох і більше фотознімках, чи не зображена на фотопортретному знімку дана людина тощо [9, с. 143].
Останні роки правоохоронна практика характеризується суттєвою
якісною зміною основних об’єктів фотопортретних досліджень, зокрема,
все частіше об’єктами дослідження стають фото- та відеозображення
зовнішнього вигляду осіб, зображення, що отримані з камер зовнішнього
спостереження, з відеокамер, якими обладнано стаціонарні та пересувні
пости спостереження тощо. Тому перед фахівцями постають завдання розробки нових прийомів, методів та методик дослідження, які з найбільшим
ефектом можуть бути використані в експертній практиці. Сьогодні вкрай потрібним є проведення стандартизації експертних методик, тому що вона
забезпечить не лише однакове вирішення експертних задач, а й створить
необхідні передумови до об’єктивізації оцінки висновків фахівців оперативними співробітниками. Для правильної оцінки актуальності завдань криміналістичної фотопортретної експертизи та визначення напрямів розробки експертних методик слід визначати завдання у практиці проведення
експертиз, які не можна вирішити повністю чи частково. Тут особливого
значення набуває аналіз існуючих експертних методик, оскільки саме на
підставі аналізу мають розроблятися нові методики експертного дослідження для вирішення завдань, що виникають в практиці розкриття та
розслідування злочинів. Вплив науково-технічного прогресу на практику
провадження судово-фоноскопічних експертиз має вираз у тому, що в ній
широке поширення отримали методи, які за своєю природою полягають у
застосуванні різноманітної апаратури, великої кількості приладів і їх комплексів, які становлять єдине ціле з електронними обчислювальними машинами.
На сучасному етапі експертні дослідження матеріалів і засобів звукозапису за фонограмою проводиться за напрямами: дослідження усної мови
людини за її фізичними ознаками; мовознавче дослідження усної мови людини; дослідження акустичних сигналів та середовищ; технічне дослідження матеріалів та засобів звукозапису. Сукупність цих напрямів в основному охоплює предмет даної експертизи і дозволяє вирішувати
завдання, які за методологічним принципом поділяються на три основних
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блоки: ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні. Спірна фонограма
відображає фактичні обставини, істотні для справи, що необхідно перевірити експертним дослідженням. Стосовно ідентифікації особи за її
усним мовленням, це магнітна стрічка з записом мови людини, особистість
якої необхідно встановити.
Особлива складність і відмінність фоноскопічних експертиз і досліджень від інших видів криміналістичних експертиз полягає в складності і
багатоплановості фундаментального наукового базису, що застосовується
в роботі спеціалістів. Це пояснюється тим, що на досліджуваному в межах
експертизи магнітному носієві присутні мовленнєві сигнали – сигнали звукового діапазону, а також інші акустичні сигнали. Тобто з акустичної точки
зору мовлення людини нагадує або шум, або періодичні коливання, основна частота яких може змінюватися в широких межах. На додаток до
цього, мовлення – це не стаціонарний процес. За таких умов всі складові
звукових коливань несуть у собі важливу криміналістичну інформацію. Акустичні сигнали, що зафіксовані на магнітних фонограмах, а також і сигнали,
які супроводжують мовлення, мають різну природу. Це можуть бути різноманітні полігармонічні та імпульсні сигнали, шуми і звукові перешкоди
різного виду.
Для дослідження фонограм з метою отримання результатів, що мають
криміналістичне значення, варто застосовувати комплекс загально
експертних і окремих експертних методів, що охоплюють всі структури мовленнєвого сигналу як мовного коду. Такий підхід дає змогу здійснити
різнобічний аналіз об’єкта експертизи, зокрема: слуховий аналіз, в процесі
якого, спираючись на мовну концепцію і власний практичний повсякденний
досвід мовної комунікації, розпізнають мовленнєве повідомлення і
оцінюють перцептивні ознаки сприйняття властивостей голосу та індивідуальної манери мовлення; лінгвістичний аналіз для виявлення й оцінки мовних ознак мовленнєвого висловлювання (метод слухового й інструментального фонетичного аналізу, лексичний, синтаксичний тощо);
спектральний аналіз часових ознак акустичного мовного сигналу, спектрально часовий аналіз акустико-фонетичних ознак (сегментних, окремих
звуків тощо). Отже, для дослідження фонограми здійснюють слуховий,
лінгвістичний та спектрально-часовий аналізи мовленнєвих сигналів, в процесі яких виявляють низку ознак, що відбивають індивідуальні особливості
мовлення.
Висновки. Таким чином, вивчення питань використання сучасного науково-технічного потенціалу експертної діяльності створює умови для її
удосконалення і розвитку. Багато в чому це пояснюється тим, що використання сучасних науково-технічних досягнень в судово-експертній діяльності, а за її допомогою – в розкритті, розслідуванні та запобіганні злочинів,
не відбувається автоматично, а потребує належного вивчення й забезпечення.
Шляхами удосконалення судово-експертної діяльності мають бути:
підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття, розслідування та попередження злочинів; підвищення рівня ефективності
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участі працівників експертних підрозділів у проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; удосконалення науково-дослідницької діяльності з розробки, освоєння і впровадження в практику нових техніко-криміналістичних засобів, експертно-криміналістичних методів і методик;
удосконалення експертних методів досліджень, ведення криміналістичних
обліків, аналітичної та організаційної роботи на основі впровадження сучасних автоматизованих систем та технологій; узагальнення і поширення
передового досвіду та аналіз експертної практики з питань ефективності
методик дослідження речових доказів, використання методів техніко-криміналістичного забезпечення розкриття, розслідування та попередження
злочинів; покращання підбору, підготовки і розстановки працівників
експертних підрозділів, зміцнення службової та виконавської дисципліни;
активізація взаємодії експертної служби МВС України з іншими
підрозділами органів внутрішніх справ, а також з іншими правоохоронними
відомствами, зокрема й на міждержавному рівні.
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INFORMATION AND TECHNICAL AND FORENSIC PROBLEMS OF
IMPROVING THE ACTIVITIES OF EXPERT INSTITUTIONS
O. Zherebko
The priority activity of state law enforcement agencies in combating crime and,
in particular, investigating and solving serious crimes is to increase the efficiency
and effectiveness of the actions of each of the participants in this process. An important role in the implementation of such a complex task of the state belongs to
forensic institutions and their staff. The article is devoted to information and technical
and forensic problems of improving the activities of forensic institutions. The conditions for the improvement and development of forensic activities are determined.
It is concluded that the study of the issues of using the modern scientific and
technical potential of expert activity creates conditions for its improvement and development. This is largely due to the fact that the use of modern scientific and technological achievements in forensic activities, and with its help in the detection, investigation and prevention of crimes, does not occur automatically, but requires proper
study and support.
Ways to improve forensic activities are defined: increasing the level of technical
and forensic support for the disclosure, investigation and prevention of crimes; increasing the level of efficiency of the participation of employees of expert units in the
conduct of investigative actions and operational-search activities; improvement of
research activities for the development, development and implementation in practice
of new technical and forensic tools, forensic methods and techniques; improvement
of expert research methods, forensic accounting, analytical and organizational work
based on the introduction of modern automated systems and technologies; generalization and dissemination of best practices and analysis of expert practice on the
effectiveness of methodologies for the study of physical evidence, the use of methods of technical and forensic support for the disclosure, investigation and prevention
of crimes; improving the selection, training and placement of employees of expert
units, strengthening service and performance discipline; intensification of interaction
between the expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with other
divisions of the internal affairs bodies, as well as with other law enforcement agencies, including at the interstate level.
Key words: expert, expert research, handwriting examination, examination of
documents, photo-portrait examination, examination of phonograms.
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ПРО «ПРАВИЛЬНУ» КЛАСИФІКАЦІЮ ЗАДАЧ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
Стаття присвячена виробленню єдиного підходу до класифікації завдань
судових експертиз за метою як основним змістом поняття завдання. Запропоновано графічне представлення правила класифікації зазначених задач у
вигляді вектора індукції експертних задач (ВІЗЕ). На підставі ВІЗЕ доведено
об’єктивне існування ідентифікаційних, класифікаційних, діагностичних та
ситуаційних завдань, а також такої класифікаційної спільності, як групофікація ІІ типу.
Ключові слова: класифікація задач судових експертиз, вектор індукції
експертних задач, ідентифікація, класифікація, групофікація ІІ типу, діагностика, ситуаційні завдання.

Постановка проблеми. На сьогодні питання класифікації задач судової експертизи є дискусійними. Зазначимо, що найчастіше вони прирівнюються до криміналістичних задач взагалі, але це не є цілком вірним, хоча
б з тих міркувань, що судова експертиза не завжди пов’язана з розслідуванням злочинів чи кримінальних проступків. І хоча експертологія бере свій
початок з криміналістики, повною мірою використовує її термінологічний та
методологічний апарати, завдання її вужчі, якщо розглядати всю область
криміналістики, але набагато глибші, якщо брати тільки розділ криміналістичної техніки у застосуванні до всього спектру судових експертиз.
Як зазначає О. Р. Росинська: «криміналістична наука знаходить своє застосування не тільки у кримінальному, а й у цивільному і адміністративному
судочинстві, судочинстві у справах про адміністративні правопорушення» [15]. Незважаючи на те, що в даний час теорії криміналістичних задач спрямовані у своїй основі на забезпечення вирішення саме експертних
задач, будучи, по суті, теоріями судово-експертних задач [15], у цій статті
ми не розглядаємо класифікацію криміналістичних задач (взагалі), а лише
класифікацію задач судової експертизи (зокрема).
На сьогоднішній день існує кілька точок зору на проблеми, які ми хочемо тут висвітлити, і всі вони пов’язані з розмежуванням цих задач, тобто
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зрештою, з встановленням меж тих методів, які застосовуються для їх
вирішення. Отже.
Більшість дослідників сходяться на думці, що експертні задачі з першого
наближення можна звести до ідентифікаційних та неідентифікаційних (до речі,
В. А. Образцов, трактуючи розпізнавання як якийсь універсальний метод [9] –
тобто все є розпізнавання, вводить поняття ідентифікаційного та неідентифікаційного розпізнавання [12]). Розуміння цього розмежування (ідентифікаційні та неідентифікаційні) проходить по межі області ідентифікації, і слід
зазначити, що вже на цьому етапі думки вчених розходяться. Деякі з учених,
говорячи про ідентифікацію, мають на увазі лише порівняльне дослідження
для встановлення тотожності одиничного матеріального об’єкта (рівність
об’єкта самому собі за принципом те саме), відмовляючи в існуванні поняття
групової ідентифікації [8], і відносячи цей вид досліджень до неідентифікаційних. Інші ж, розділяючи безпосередньо поняття індивідуальної та групової
ідентифікації, все ж таки об’єднують їх у єдиний клас (тут доречно навести висловлювання А. В. Савінова: «Ототожнення означає вбачання одного й того ж,
як того ж самого, у його різних проявах. При цьому або один і той же предмет
розглядається як той же у всіх своїх різних станах, або в багатьох предметах
вбачається та сама загальна риса, за якою ці різні предмети схожі між собою,
утворюючи ряд однорідних предметів» [16, с. 12]). Існує проблема й у розумінні необхідності подальшого поділу на класи вже неідентифікаційних досліджень. Тут також є дві умовні групи. Перші не бачать у цьому потреби. У
цьому таборі також немає єдності, але тепер вже із приводу назви цих досліджень: одні пропонують залишити усе як є, тобто. говорять саме про неідентифікаційні дослідження або неіндивідуально-ідентифікаційні [18, с. 58] (критикуючи даний підхід і відзначаючи деяку штучність такого розмежування, ми
вважаємо, що застосовуючи його, наприклад, до кольорів спектру, ми могли б
говорити лише про червоний і не червоний колір); інші пропонують вважати
весь клас неідентифікаційних досліджень діагностикою [15], інші –
розпізнаванням (фактично ототожнюючи ці два поняття) [3] тощо.
Другі – прибічники подальшої класифікації неідентифікаційних видів
досліджень – поділяють їх на діагностичні, класифікаційні та ситуаційні (на
цій позиції стоять більшість учених, див. наприклад [13]), або лише на
класифікаційні
та
діагностичні [10, 23, с. 19],
класифікаційні
та
ситуаційні [17], діагностичні та ситуаційні [2] (в цьому випадку автори
відмовляють класифікації в існуванні як окремого виду досліджень і
відносять її або до діагностики, або до ідентифікації, див. нижче) і т.і.
Тому, як пише у своїй статті М. В. Бурвіков «підходи багатьох авторів
до проблеми класифікації експертних завдань мають принципові
відмінності, що явно свідчить про необхідність подальших наукових
досліджень із цього питання» [1].
Розкриваючи логічний смисл поняття класифікації, Н. І. Кондаков
писав: «Будь-яка класифікація переслідує конкретні цілі та будується з
дотриманням логічних правил розподілу обсягу поняття, а саме:
1) в одній і тій же класифікації необхідно застосовувати одну й ту саму
основу;
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2) обсяг членів класифікації повинен дорівнювати обсягу класифікаційного класу (пропорційність розподілу);
3) члени класифікації повинні взаємно виключати один одного; це означає, що жоден з них не повинен входити в обсяг іншого класу;
4) підрозділ на підкласи має бути безперервним, тобто необхідно брати
найближчий клас і не перескакувати у віддаленіший клас» [7, с. 214-215].
Нашим завданням є спроба відшукання деякого універсального правила класифікації експертних завдань та, в результаті, однозначного
розподілу їх за класифікаційними групами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У зв’язку з тим, що практичні експерти мало цікавляться теоретичними проблемами, а вчені, як
правило, не пишуть експертиз, проблема класифікації задач судових
експертиз перетворилася на теоретичне завдання, мудрування, що має
мало спільного з насущними проблемами експертології. І це абсолютно неправильно, так як на наш погляд (автор має близько 30 років практичного
експертного досвіду), – це одне з найважливіших прикладних завдань,
саме та «пічка», від якої треба «танцювати», бо саме завдяки коректній класифікації експертних задач експерт чітко розумітиме об’єктивні межі методів експертного дослідження під час виконання конкретної експертизи.
Класифікацію задач судових експертиз можна провести з різних
підстав. Відомі вчені В. Ф. Орлова та О. Р. Шляхов критерієм розмежування задач експертизи вважали об’єктивно існуючі відмінності у їхньому змісті, що визначаються метою та умовами її досягнення. Вони виділяють два компоненти вирішуваного завдання: ціль і об’єкт. На їхню думку,
мета ідентифікаційних досліджень – встановлення індивідуально-конкретної тотожності. Мета діагностичного дослідження – встановлення (реконструкція) неповторної, унікальної окремої події, що відбулася в минулому.
Мета класифікаційних досліджень – віднесення об’єкта до певного, передбаченого класифікацією розряду, класу чи іншої категорії. Мета ситуалогічних досліджень – відображення динаміки окремої (але більш загальної, ніж це має місце у діагностичному дослідженні) або основної
події (вона має інтеграційний, комплексний характер) [13].
На нашу думку, найбільш істотним для цього дослідження є розподіл
задач судових експертиз саме за метою як основним змістом поняття задачі.
Важливим є таке зауваження. Як правило, під задачею у судовій
експертизі прийнято розуміти мету, досягнення якої можливе за дотримання певних умов (правил вирішення задачі). Мета експертної задачі
значною мірою зумовлює вибір способів її вирішення. У наукових працях
увага часто акцентується лише на меті окремого експертного завдання, яке
ставиться замовником перед експертом у конкретному дослідженні, та
визначається питанням у документі про призначення експертизи, що призводить до тлумачення задачі як близької, схожої на питання, поставлене
перед експертом. На нашу думку, у процесі вирішення експертної задачі
завжди мають місце два моменти: безпосередньо завдання, яке стоїть перед експертом, та його дії з дослідження та вирішення цього завдання [4].
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Як зазначає у зв’язку з цим Н. Т. Малаховська, природа експертної задачі є подвійною: насамперед, вона є завданням слідчого (суду), різноманітні його варіанти, інтерпретовані та інтегровані експертом; одночасно
з цим задачі визначаються експертом на підставі наміченої ним програми
та розроблених у науці методів дослідження [10]. Що ж до правил
вирішення задачі, то, на нашу думку, вони включають обов’язкове встановлення сукупності ознак та властивостей об’єкта експертизи, а також їх
взаємозв’язків (підстави вирішення задачі).
Мета дослідження. Знайти єдине правило, виробити єдиний підхід до
класифікації задач судових експертиз за метою (та підставам її досягнення)
як основним змістом поняття задачі; виділити (підтвердити чи спростувати)
основні класи експертних завдань.
Виклад основного матеріалу. Для того, щоб рухатися далі до мети
дослідження, ми маємо використовувати певні інструменти. У цьому
випадку – це перш за все коректний термінологічний апарат, тобто, ми
маємо встановити «правила гри», адже, і це випливає з викладеного вище,
основна проблема практично всіх дослідників – неузгодженість дефініцій.
При цьому будемо використовувати такий філософський принцип, як
«бритва Окама» («найпростіше пояснення і є вірним»), що певною мірою
може призводити до примітивізації тлумачень, але ми йдемо на це свідомо,
так як вважаємо, що складність і громіздкість визначень може приховувати
не цілком ясне усвідомлення предмета досліджень. Ми не хочемо перетворювати експертологію на сучасну фізику, де, для того щоб пояснити закони
навколишнього світу, продовжують вводити додаткові параметри (мірність
простору-часу, темну енергію, темну матерію тощо), а також нагадуємо, що
ускладнення законів руху планет у рамках геоцентричної системи йшло
доти, доки, відкинувши все зайве, астрономія не винайшла геліоцентричну
систему.
Ідентифікація. Це найбільш опрацьоване у теоретичному плані питання. Тому, трохи змінивши визначення зі словника криміналістичних
термінів [20], отримуємо наступне: «ідентифікація – це процес встановлення (виключення) тотожності ідентифікованого та ідентифікуючого
об’єктів за сукупністю загальних та окремих ознак». Враховуючи вплив
співвідношення загальних та окремих ознак при прийнятті рішення про тотожність, зупиняємось на положенні про те, що ідентифікація може бути
індивідуальною та груповою.
Діагностика. У погляді проблему визначення змісту предмета криміналістичної діагностики ми повністю згодні з А. В. Кокіним, який відносить
її до найважливіших дискусійних проблем [8]. Відповідно до однієї з двох
протиборчих концепцій предметом діагностики є природа та стан об’єкта,
до іншої – концепції обмеженого предмета – з нього виключається природа
об’єкта [8]. Поняття діагностики (від грец. διαγνωστικός – здатний розпізнавати) прийшло з медицини, де воно означає «мистецтво розпізнавання хвороб за відомими певними ознаками» [21], тобто фактично це визначення
стану людини, її здоров’я, захворювань, стадії хвороби тощо. Враховуючи
відмінність ідентифікаційних та діагностичних ознак, а також те, «що однією
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з головних складових діагностики є виділення, наукове обґрунтування, класифікація, виявлення, дослідження, оцінка діагностичних ознак (виділено
нами – О.Г.)» [15], ми обмежимося наведеним вище розумінням діагностики і не навішуватимемо на неї додаткові, не властиві їй функції, а саме:
встановлення природи об’єкта [8], механізму та причинно-наслідкових
зв’язків [15]. Таким чином, у нашому визначенні (тут ми повністю згодні з
Ю. К. Орловим [11]) експертна діагностика – це науковий метод пізнання,
сутність якого полягає в розпізнаванні типового стану об’єкта, що діагностується, а також наявності або відсутності відхилення від норми.
Класифікація. Питання можливості виділення класифікаційних задач
викликає багато суперечок. Зокрема, В. О. Снєтков звертав увагу, що
виділення класифікаційних задач в окремий вид недоречно, оскільки вони
вирішуються у процесі або ідентифікаційних або діагностичних досліджень [22, с. 21]. Е. Б. Сімакова-Єфремян також вважає невиправданим
виділення класифікаційних задач як самостійної одиниці у їхній загальній
класифікації. Зокрема, вона стверджує, що дослідження, які мають на меті
віднесення об’єкта, явища до того чи іншого класу, типу, категорії (у медицині, природознавстві, техніці), традиційно вважають діагностичними. Для
того щоб віднести об’єкт до будь-якої категорії, необхідно встановити його
властивості та стан. Саме тому встановлення властивостей та станів
об’єктів, віднесення їх до певної категорії (класу, типу) є діагностичним завданням [19, с. 572]. Заздалегідь скажемо, що ми не погоджуємося з вищевикладеним; для підтвердження чи спростування даних положень приймемо гіпотезу про наявність класифікаційних задач як окремого класу.
У загальному, найбільш простому розумінні класифікація – це віднесення об’єкта до однієї із встановлених класифікаційних груп. Група, судячи
з наведеного визначення, повинна бути строго визначена. Підставою для
класифікації можуть бути різні за рівнем спільності групи, але вона при
цьому не перестає бути класифікацією.
Ситуаційні задачі. Використовуємо одне з виявлених нами найпростіших визначень ситуаційної експертизи зі словника криміналістичних
термінів [20], а саме: «ситуаційна (ситуалогічна) експертиза – вид експертизи, що встановлює механізм події за його слідами, об’єктами та обстановкою й реалізується в рамках комплексних досліджень».
Для полегшення класифікації експертних задач введемо поняття «вектора індукції2 експертних задач» (або «вектора індукції задач експертизи»,
далі – ВІЗЕ), зобразивши його графічно (див. рис. 1 – вектор АН) та спрямувавши від найбільш «приватної» задачі встановлення індивідуальної тотожності (т. А) до найбільш загальної задачі, що встановлює причиннонаслідкові зв’язки досліджуваних об’єктів та явищ з метою встановлення
механізму події (т. Н.). Як можна легко побачити, ВІЗЕ, крім іншого, спрямований також від встановлення індивідуальних ознак окремого об’єкта, як
основи для досягнення мети дослідження, і прямуючи через встановлення
його властивостей, закінчується визначенням максимально можливої
2

Індукція – філософський принцип аналізу, спрямований від приватного до загального.
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сукупності всіх ознак та властивостей декількох досліджуваних об’єктів, а
також їх взаємозв’язків.
Вздовж вектора визначимо області вибраних нами та найбільш широко
представлених у науковій літературі класів експертних задач: ідентифікаційних (1), класифікаційних (2), діагностичних (3) та ситуаційних (4),
розташувавши їх саме в такій послідовності, відповідно до ступеня спільності задачі та встановлюваних для її вирішення ознак і властивостей.
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Рис. 1. Вектор індукції експертних задач

У точці А завдання вирішується на підставі сукупності окремих та загальних ознак (індивідуальна тотожність), при цьому значущими для
вирішення задачі є окремі ознаки (грають головну роль). При переміщенні
вектором вправо зростає роль загальних ознак. У точці В окремих ознак
вже недостатньо для вирішення задачі індивідуальної тотожності (тобто,
така задача вже не може бути вирішеною). У точці С приватні ознаки зникають, вони не потрібні на вирішення завдання. У точці D, крім найзагальніших ознак будови (побудови) об’єкта, у основі вирішення завдання починають грати діагностичні ознаки. У точці Е загальних ідентифікаційних
(класифікаційних) ознак немає, завдання вирішується лише на підставі
діагностичних ознак; при цьому, «діагнози» мають окреме визначення. У
точці F «у справу вступають» внутрішньооб’єктні причинно-наслідкові
зв’язки. На ділянці GН завдання вирішуються за допомогою міжоб’єктних
причинно-наслідкових зв’язків.
Таким чином, межі областей зазначених нами експертних задач дещо
«розмиті», відбувається взаємопроникнення, перетин областей із утворенням спільних ділянок. Ці перетини множин і є тими чутливими ділянками,
через віднесення яких в одну, конкретно визначену з множин, що їх утворюють, і «ламають списи» вчені та практики. Запропонуємо назви цих областей (у дужках надані відомі варіанти з наукових джерел):
І – групофікація І типу (групова ідентифікація, класифікація, розпізнавання);
ІІ – групофікація ІІ типу (класифікація, діагностика, діагностичні класифікаційні завдання);
ІІІ – причинно-діагностичні завдання (діагностичні, ситуаційні, причинно-динамічні діагностичні задачі).
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Почнемо із перших двох. Саме про те, що групофікація (групова ідентифікація) може бути двох типів, і попереджала відома вчена-криміналіст
О. Р. Росинська [15], застерігаючи, що «не слід змішувати діагностичні класифікаційні завдання» (у нашій класифікації – групофікація ІІ типу – О. Г.)
та «ідентифікаційні завдання, при вирішенні яких встановлюється групова
приналежність об’єкта» (у нашому випадку – групофікація І типу)». Зазначимо при цьому, що інтуїтивне розуміння відмінності цих видів задач без
графічного уявлення (ВІЗЕ) неочевидно.
Ми вважаємо, що про індивідуальну ідентифікацію (ділянку АВ) у літературі написано більш ніж достатньо, тому зупинятись на ній не будемо.
Інші виділені нами області (математично – це множини і перетини множин) розглянемо докладніше.
Групофікація І типу або передує індивідуальній ідентифікації, або є
остаточною метою (у даному випадку визначається експертом), якщо
індивідуальна ідентифікація неможлива через відсутність або недостатність окремих ознак. Групофікація І типу можлива лише щодо слідів-відображень матеріальних об’єктів. Під час проведення зазначеного дослідження використовуються тільки ознаки загальної будови слідів об’єкта
дослідження (загальні ознаки). Приклад висновку: слід протектора шини колеса на ґрунті залишено колесом (певної) марки з таким самим ступенем
зносу (тобто обмежена множина).
Перехід до уявних образів (загальнішим з погляду нашої теорії класифікації задач) приводить нас на ділянку CD – ділянку класифікаційних задач судових експертиз. При цьому, порівнянню підлягають ознаки загальної будови самого об’єкта або з ознаками натурних зразкових об’єктів із
криміналістичних колекцій, або з ознаками, описаними у літературі. Приклад висновку: представлений на експертизу пістолет є пістолетом
марки ТТ (відносно обмежена множина). Крім того, в ці завдання також входить віднесення до слідів розрубу (розпилу, свердління і т.д.) у трасології.
При групофікації ІІ типу (ділянка DE), по-перше, відбувається порівняння з
ознаками загальної будови об’єктів подібного типу (та/або ще більш загальними ознаками, фактично з принципами побудови таких об’єктів, наприклад,
вогнепальна зброя повинна мати ствол, пристрій зпирання ствола, пристрій
займання заряду), а по-друге, встановлюються діагностичні ознаки (наприклад, для вогнепальної зброї – кінетична енергія снаряду, здатність до багаторазового використання без руйнування тощо). Результатом дослідження стає
віднесення до необмеженої множини предметів: вогнепальної зброї, холодної
зброї, спеціальних технічних засобів тощо. При цьому, нами було запропоновано призначеність (класифікаційна інтегральна ознака, яка встановлюється
на етапі порівняльного дослідження) та придатність (діагностична інтегральна
ознака, що встановлюється на етапі проведення експертного експерименту)
називати основними ознаками об’єкта саме для групофікації ІІ типу [5, 6].
Щодо згаданої вище назви «діагностичні класифікаційні задачі» [15]. Пропонуючи своє (групофікація ІІ типу), ми, в принципі, не відкидаємо і це (зрештою,
воно вказує на місце цих задач на ВІЗЕ). Єдине, ми не згодні з порядком слів
у цій назві, так як (знову відштовхуючись від медицини) для того, аби поставити
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діагноз, потрібно спочатку класифікувати об’єкт (тобто, якщо це «милий чоловік», то йому – до терапевта, а якщо «добрий пес» – до ветеринара). Тому
правильніше називати цей вид досліджень класифікаційно-діагностичним.
За допомогою власне діагностичних завдань (відрізок EF) вирішують
питання встановлення властивостей, а саме внутрішніх станів: здібностей,
«хвороб», відхилення від норми в досліджуваному об’єкті. Вирішуються
вони встановленням виключно діагностичних ознак. Це завдання, наприклад: встановлення незвичайного стану (почеркознавство), можливості
пострілу без натиснення на спусковий гачок (балістика). Діагностичні
ознаки об’єктів є ще більш загальними з тієї точки зору, що діагностичні
методики виходять за межі певного класу об’єктів, тобто, ми встановлюємо
незвичайний стан виконання рукопису будь-якою людиною (стать, вік), проводимо подібні експерименти і з гвинтівкою, і з пістолетом тощо.
Необхідність виявлення зовнішньої причини зміни внутрішніх властивостей об’єкта дослідження (наприклад, однозначного встановлення стану
алкогольного сп’яніння або письма в транспорті, що рухається), тобто,
встановлення локальних причинно-наслідкових зв’язків ускладнює
експертне завдання і приводить нас на наступну ділянку FG вектора ВІЗЕ –
ділянку причинно-діагностичних задач.
І нарешті, об’єктивно ситуаційні завдання (ділянка GH на векторі) – це
завдання встановлення всього комплексу причинно-наслідкових взаємозв’язків ознак та станів об’єкта дослідження, коли цей об’єкт глобальний і
включає безліч предметів, ділянки території розвитку ситуації тощо –
наприклад: встановлення положення стріляючого та жертви (балістика),
встановлення можливості уникнути ДТП (автотехнічна) тощо.
З усього викладеного вище можна зробити такі висновки.
1. Групофікація І типу є лише окремим випадком ідентифікації (її основою є «звичайна» сукупність загальних та окремих ознак) і безумовно має
бути залишена в таборі ідентифікації або під цією назвою, або під широко
використовуваною назвою «групова ідентифікація» (також можливо із зазначенням «І типу», у разі прийняття «II типу» див. нижче п. 3).
2. Наявність підмножин, що обрамляють класифікацію з обох сторін,
лише підтверджують її існування і не залишають шансів у її противників.
3. Групофікація ІІ типу через володіння властивим тільки їй набором основних інтегральних ознак: призначеності та придатності, перша з яких належить до класифікаційних, а друга – до діагностичних, тяжіє до виділення її в
окремий клас. Автор пропонує або залишити за нею назву, використану у
статті, тобто, групофікація ІІ типу, або класифікаційно-діагностичні задачі, що
відображає положення цього класу досліджень на ВІЗЕ.
4. Наявність діагностичних завдань, на наш погляд, не повинно викликати сумнівів знову ж таки через обрамляючі підмножини. Причинно-діагностичні завдання, на нашу думку, мають входити до діагностики. Це міркування викликане тим, що як у першому, так і у другому випадку основою
рішення задачі є властивості самого об’єкта досліджень.
5. Обґрунтування виділення ситуаційних задач судової експертизи як
найскладніших задач із встановлення причинно-наслідкових зв’язків у
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комплексному об’єкті дослідження, що включає також обстановку розвитку
подій, дано вище.
Висновки. Таким чином, поділ задач судових експертиз на підставі вектора індукції експертних завдань (ВІЗЕ) дає можливість їхньої «правильної» класифікації, у тому сенсі, що вектор і є тим «правилом», за допомогою
якого реальна однозначна класифікація задач залежно від їхнього положення на шкалі цього вектора та, в результаті, однозначне віднесення
будь-якої конкретної експертної задачі до певного виду.
Нами визначені: 1) множина ідентифікаційних задач з підмножиною групової ідентифікації (І типу), 2) класифікаційні задачі, 3) групофікація ІІ типу
(класифікаційно-діагностичні задачі), 4) діагностичні (з підмножиною причино-діагностичних) та 5) ситуаційні задачі судової експертизи.
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ON “CORRECT” CLASSIFICATION OF TASKS OF FORENSIC EXAMINATION
О. Humenskyi
To date, the issues of classification of the tasks of forensic examination are debatable, there are several points of view on the problems covered in the article, and
all of them are related to the differentiation of these tasks, that is, ultimately, to the
establishment of the boundaries of the methods that are used to solve them.
Classification of expert tasks is conducted on the basis of the “vector of induction
of expert tasks” (hereinafter referred to as VIET), which is directed from the most
“private” task of establishment of individual identity to the most universal task of establishing causative connections of the explored objects and phenomena with the
purpose of establishment of a mechanism of an incident; as well as from the establishment of particular features of an individual object, as the basis for achieving the
goal of the study, to the determination of the maximum possible set of all features
and properties of several studied objects and their relationships.
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The division of tasks of judicial examinations based on VIET enables their “correct”
classification, in that sense, that vector is those “rule”, by which monosemantic classification of tasks is real depending on their position on the scale of this vector and, as a
result, monosemantic attributing of any concrete expert task to the certain kind.
Certain by us: 1) multitude set of identification tasks with a subset of group identification of the first type; 2) classification tasks; 3) group identification of second
type (classification and diagnostic tasks); 4) diagnostic (with a subset of causallydiagnostic); 5) situational tasks of forensic examination.
The following definitions have been adopted.
Identification is the process of establishing (excluding) the identity of the identified and identifying objects by a combination of general features. Considering the
influence of the ratio of general and features when making a decision about identity,
we dwell on the position that identification can be individual and group.
Expert diagnostics is a scientific method of cognition, the essence of which is to
recognize the typical state of the diagnosed object, as well as the presence or absence of a deviation from the norm.
Classification is the assignment of an object to one of the established classification groups. The group, judging from the above definition, must be strictly defined.
Classification can be based on groups of different degrees of generality, but it does
not cease to be a classification.
Situational examination – a type of examination that establishes the mechanism
of an incident in its tracks, objects, and environment and is implemented as part of
comprehensive studies.
Key words: classification of tasks of forensic examinations, vector of induction
of expert tasks, identification, classification, group identification of second type, diagnostics, situational tasks.
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Міністерства юстиції України
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СТАТУСУ СПЕЦІАЛІСТА В КОНТЕКСТІ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У статті досліджено найновіші зміни до Кримінального процесуального
кодексу України, що стосуються повноважень спеціаліста як учасника кримінального провадження. Досліджено питання залучення спеціаліста у кримінальному провадженні при копіюванні інформації та знятті показань технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки,
відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.
Ключові слова: спеціаліст, довідка, пояснення, копіювання інформації,
фотозйомка, відеозапис, зняття показань, досудове розслідування, слідчий.
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Постановка проблеми. З набуттям чинності Законом України «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону
України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності
досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам»
від 15.03.2022 (далі – Закон) врегульовано використання у кримінальному
процесі спеціальних знань спеціаліста під час копіювання інформації
комп’ютерних систем, а також знятті показань технічних приладів та
технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи
засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.
Відповідні зміни, маючи, в цілому, позитивний вплив на ефективність
здійснення слідчих дій та забезпечення у розумні строки збору доказової
бази, особливо в умовах воєнного стану, мають певні нюанси, що можуть
призвести до ускладнення їх реалізації на практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти участі
спеціаліста в кримінальному провадженні досліджували Р. С. Бєлкін,
О. М. Васильєв, В. І. Гончаренко, В. О. Коновалова, А. Я. Павліашвілі,
М. В. Салтєвський, М. Я. Сегай та багато інших науковців.
Разом із цим, зважаючи на набуття чинності відповідними змінами до
законодавства 22.03.2022, вказане питання потребує також і сучасного дослідження.
Мета дослідження. Аналіз сучасного стану кримінального процесуального законодавства при використанні у кримінальному процесі
спеціальних знань спеціаліста під час копіювання інформації комп’ютерних
систем та знятті показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки,
відеозапису, а також прогнозування можливих тенденцій розвитку та
наслідків правового регулювання цієї сфери.
Викладення основного матеріалу. Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) спеціаліст є одним із інших учасників кримінального провадження [1] та сприяє сторонам,
потерпілому, суду у здійсненні завдань кримінального провадження завдяки використанню наявних у нього спеціальних знань та навичок застосування технічних чи інших засобів, а також завдяки наданню ним консультацій, пояснень, довідок та висновків під час досудового розслідування і
судового розгляду з питань, з’ясування і вирішення яких потребують
спеціальних знань і навичок.
Спеціаліст бере участь у слідчих (розшукових) діях, у негласних слідчих (розшукових) діях, а також в інших процесуальних діях для сприяння у
виявленні, закріпленні та вилученні предметів і документів, застосуванні
технічних засобів у дослідженні матеріалів провадження, для формулювання запитань експерту, для роз’яснення сторонам і суду питань, які стосуються його спеціальних знань. При використанні спеціальних знань і
навичок спеціаліст ураховує межі компетенції того учасника провадження,
який його залучив.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 спеціаліст, а
89

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67

також члени його сім’ї та близькі родичі належать до кола осіб, які мають
право на забезпечення безпеки, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на спеціаліста у зв’язку із залученням його до участі у кримінальному провадженні [2].
Відповідно до ст. 387 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність спеціаліста за розголошення без дозволу
слідчого, прокурора даних досудового розслідування, якщо його було попереджено в установленому законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані [3].
Зазначені вимоги підкреслюють значну важливість участі спеціаліста у
кримінальному провадженні та особливу вагу результатів його роботи.
Розслідування масових кібератак на вебресурси, бази даних органів державної влади та місцевого самоврядування тощо, особливо скоєних в умовах
військового часу, потребує відповідного реагування, зокрема правового регулювання взаємодії спеціалістів з іншими учасниками кримінального процесу
для сприяння підвищенню ефективності такого розслідування.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за
гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15.03.2022 (далі – Закон)
визначено, зокрема, що у разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє
за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційнокомунікаційних системах, комп’ютерних системах, їх невід’ємних частинах,
а копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста [4].
Таким чином, оскільки норма щодо необхідності залучення у зазначених випадках спеціаліста є імперативною, копіювання відповідної інформації без залучення спеціаліста буде порушенням процесуального законодавства, а істотність такого порушення є оціночною категорією, оскільки
нормативно-правовими актами критеріїв істотності не визначено.
Крім того, на вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп’ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з
таких комп’ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп’ютерних систем або їх частин [4].
Законом також передбачено, що копії інформації з комп’ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста, водночас, дія цього
положення не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено
законом, а на інформацію з обмеженим доступом поширюється лише у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та
захисту такої інформації [4].
Отже, залучення спеціаліста є обов’язковим як у випадку копіювання
інформації для володільця майна (якщо майно, тобто відповідна
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комп’ютерна система, тимчасово вилучається), так і у випадку копіювання
інформації для слідчого або прокурора (якщо відповідна комп’ютерна або
інша система залишається у її володільця).
Водночас, знайти спеціаліста та організувати його оперативне прибуття до місця розташування відповідної комп’ютерної системи може бути
для слідчого більш складним завданням, ніж саме копіювання. Наприклад,
фахівці державних спеціалізованих установ, до яких зазвичай звертаються
для залучення їх у процесуальному статусі спеціалістів, мають значне завантаження, що унеможливлює оперативне реагування в таких випадках.
Що стосується фахівців, для яких виконана робота не є їхнім службовим
обов’язком, то вони мають право одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із залученням їх до кримінального провадження [1], а це створює слідчим і прокурорам певні перешкоди
для залучення спеціалістів.
Таким чином, вбачається, що формулювання відповідних вимог
КПК України про залучення спеціаліста для проведення такого копіювання
доцільно змінити, залишаючи за учасником процесу, який ініціює зняття
копій інформації, право визначення доцільності залучення спеціаліста або
можливості провести зазначене копіювання без його участі.
Крім того, ефективне розслідування багатьох злочинів є неможливим
без оперативного доступу до відеозаписів із систем спостереження.
Строк зберігання таких відеозаписів залежить від об’єму відповідних
накопичувачів інформації: після заповнення накопичувача відеозапис може
бути продовжений зі збереженням інформації на вже зайняті попередніми
відеозаписами ділянки, фактично знищуючи попередні відеозаписи. Тому
зволікання з отриманням доступу до відеозапису може призвести до його
знищення та ускладнення проведення розслідування.
Законом визначено порядок проведення такої слідчої (розшукової) дії як
зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції
фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.
Зокрема, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що
мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є
власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних
для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно
доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням
місць, що відносяться до приватних помешкань осіб. Відповідне зняття показань здійснюється, за необхідності, за участю спеціаліста.
Таким чином, вказане формулювання Закону щодо участі спеціаліста у
даній слідчій (розшуковій) дії на розсуд слідчого або прокурора вбачається
більш прогресивним, у порівнянні з формулюванням Закону щодо обов’язкової участі спеціаліста в іншій слідчій (розшуковій) дії – копіюванні інформації з комп’ютерних систем.
На противагу тимчасовому доступу до речей і документів, що
відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали
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слідчого судді або суду [1], зняття показань вищевказаних засобів, технічних приладів та технічних засобів не потребує наявності такої ухвали,
оскільки здійснюється за постановою слідчого чи прокурора [4], тому це
має значно прискорити проведення розслідування.
Разом із цим, процесуальний закон ніяк не регламентує використання
консультацій чи пояснень спеціалістів, тобто чи повинен слідчий, суд брати
їх до уваги, чи взагалі не звертати на них увагу. Зокрема, суд під час дослідження доказів має право скористатися усними консультаціями або
письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими на підставі його
спеціальних знань. Проте КПК України не зобов’язує суд реагувати на
надані спеціалістом консультації чи пояснення.
Спеціаліст має право надавати довідки з питань, що належать до
сфери його знань, у випадках залучення до зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису [4].
Водночас, КПК України не встановлює, що має містити відповідна
довідка.
Якщо незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована у
відповідній постанові, ухвалі, вироку суду, то незгода з результатом роботи
спеціаліста не має наслідків. При такій ситуації слідчий чи суд довільно на
власне суб’єктивне бачення ставиться до спеціальних, науково обґрунтованих знань. Вказане жодним чином не сприяє запобіганню упередженого
ставлення слідчого й суду, не сприяє законодавчому забезпеченню дотримання прав і законних інтересів сторони захисту в кримінальному провадженні.
Висновки. Використання спеціальних знань спеціаліста, у тому числі й
при розкритті «за гарячими слідами» злочинів, пов’язаних з протидією кібератакам, потребує більш детальної законодавчої регламентації, внесення
окремих змін до законодавства. Передусім потребує правових гарантій
можливість використання спеціальних знань стороною захисту на всіх
стадіях кримінального провадження. Також доцільним є внесення змін до
законодавства для закріплення вимоги щодо обов’язкового мотивування
судом відмови врахування пояснень, консультацій, наданих спеціалістом,
залученим стороною захисту.
Раціональним вбачається також змінити вимоги щодо обов’язкового залучення спеціаліста до зняття копій інформації з комп’ютерних систем або
їх частин, які вилучаються, залишивши визначення доцільності такого залучення на розсуд учасника процесу, який ініціює зняття копій інформації.
Доцільно також визначити основні вимоги до змісту довідки спеціаліста,
що може містити, зокрема, найменування кримінального провадження та
його реєстраційний номер; відомості про присутніх під час зняття показань
технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, власника або
володільця відповідних приладів чи засобів; період часу, за який було
здійснено зняття показань відповідних засобів тощо.
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CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STATUS
OF A SPECIALIST IN THE CONTEXT OF INTRODUCING CHANGES
TO THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW
S. Kukhareva
D. Kalnoi
A. Kaminskyi
The article deals with the latest changes in the Criminal Procedure Code of
Ukraine regarding the powers of a specialist as a participant in criminal proceedings.
The issue of involving a specialist in criminal proceedings when copying information
and taking readings of technical devices and technical means that have the functions
of a photo, filming, video recording or means photo, filming, video recording has
been studied.
According to the Criminal Procedure Code of Ukraine, a specialist is one of the
other participants in criminal proceedings and assists the parties, the victim, the court
in the implementation of the tasks of criminal proceedings through the use of his
special knowledge and skills in the use of technical or other means, as well as by
providing them with advice, explanations, references and conclusions during the pretrial investigation and trial on issues, the clarification and solution of which require
special knowledge and skills.
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The investigation of mass cyber-attacks on web resources, databases of state
authorities and local governments, etc., especially those committed in wartime, requires an appropriate response, in particular, legal regulation of the interaction of
specialists with other participants in the criminal process to help increase the effectiveness of such investigation.
The involvement of a specialist in accordance with the Criminal Procedure Code
of Ukraine is mandatory both in the case of copying information from a computer
system for the owner of the property (if the corresponding computer system is temporarily withdrawn) and in the case of copying information for the investigator or
prosecutor (if the corresponding computer or other system remains with its owner).
It is concluded that it is expedient to change the wording of the relevant requirements of the legislation, leaving the investigator or the prosecutor the right to determine the need to involve a specialist or the possibility of carrying out the specified
copying without his participation.
It is advisable to amend the legislation in order to secure the requirement for
mandatory motivation by the court of refusal to take into account the explanations,
and consultations provided by a specialist involved in the defense.
It also seems necessary to determine the basic requirements for the content of
a specialist's certificate (for example, the name of the criminal proceedings and its
registration number; information about the relevant means present during the taking
of testimony, and the period of time for which such testimony was taken).
Key words: specialist, reference, explanation, copying of information, photography, video recording, testimony, pre-trial investigation, investigator.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА ПИТАННЯ
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розглянуто питання ролі судової експертизи та роботи експерта в
діяльності Організації Об’єднаних Націй. Автором проаналізовано основні та
найбільш затребувані сфери залучення судових експертів, вимоги до їхньої
кваліфікації, а також гарантії щодо захисту їхньої діяльності. Зауважується,
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що Організація Об’єднаних Націй з кожним роком все більше підкреслює вагомість подальшого зростання ролі судової експертизи у здійсненні кримінального правосуддя та необхідність подальшого розвитку міжнародних
зв’язків судово-експертних установ у світі.
Ключові слова: судова експертиза, судово-експертна сфера, Організація Об’єднаних Націй.

Постановка проблеми. Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН) є
гарантом міжнародного миру та безпеки, і навіть втілює у собі певну
систему взаємодії країн як суб’єктів міжнародного права, що здійснюють
співробітництво в межах цієї організації. ООН не має державної влади, не
є світовим урядом та з самого початку була створена як орган співробітництва держав у різних галузях міжнародних відносин. Крім того, сьогодні
ООН відіграє значну роль у системі міжнародних відносин. Вона являє собою практично перший в історії механізм широкої взаємодії різних держав,
що сприяє підтримці миру та безпеки, економічному та соціальному прогресу всіх народів. З огляду на це, досить суттєвим та важливим є питання
про роль судової експертизи в діяльності ООН, що за сучасних умов набули
та продовжують набувати особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом висвітленню проблем діяльності ООН присвячено чимало досліджень українських науковців, зокрема С. В. Білошицького [1], О. Є. Болгова [2], С. В. Віднянського [3],
Р. В. Губаня [4],
В. П. Кучинського [5],
А. Ю. Мартинова [6],
Ю. М. Мацейка [7], Ю. С. Скорохода [8]. Перераховані вище автори займалися висвітленням різноманітних питань діяльності ООН, зокрема питаннями реформування ООН контексті зміцнення потенціалу організації у
розв’язанні глобальних проблем сучасності, проблемами реформування
окремих органів ООН, висвітленням того, яку роль відіграє ООН у системі
інформаційної безпеки тощо. Проте практично не висвітлювалося українськими науковцями питання про роль та місце судової експертизи в діяльності ООН як інституції, що була створена для підтримки і зміцнення
міжнародного миру та безпеки й розвитку співробітництва між державами.
Мета дослідження. Метою дослідження є визначення потенціалу та
ролі ООН як інституту глобального управління, зокрема у питаннях, що стосуються судової експертизи, її вагомості та значимості. У цьому зв’язку основна увага буде зосереджена на таких аспектах, як: 1) з’ясування ролі судової експертизи та судового експерта в діяльності ООН; 2) залучення
судових експертів до найбільш затребуваних сфер, вимоги до їхньої
кваліфікації та гарантії захисту їх діяльності; 3) дослідженню основних програм ООН, до діяльності за якими залучаються судові експерти.
Викладення основного матеріалу. Для того, щоб розуміти, що є ООН,
слід виокремити основні цілі організації, які містяться у ст. 1 Статуту ООН,
а саме:
– підтримувати міжнародний мир та безпеку і з цією метою вживати
ефективних колективних заходів для запобігання та усунення загрози миру
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й придушення актів агресії, або інших порушень миру, і проводити мирними
засобами, відповідно до принципів справедливості та міжнародного права,
залагоджування або розв’язання міжнародних конфліктів або ситуацій, що
можуть призвести до порушення миру;
– розвивати дружні відносини між націями на основі дотримання принципу рівноправності та самовизначення народів, а також вживати інших
відповідних заходів для зміцнення загального миру;
– здійснювати міжнародне співробітництво в сфері розв’язання
міжнародних проблем економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру й у заохоченні та розвитку поваги до прав людини й основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови та релігії;
– бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних
цілей [9].
Унікальний характер діяльності та покладені Статутом повноваження
дають Організації можливість здійснювати діяльність із широкого кола питань, будучи для своїх 193 держав-членів своєрідним форумом для обговорення, який дозволяє їм через Генеральну Асамблею, Раду Безпеки,
Економічну та Соціальну Раду та інші органи та комітети висловлювати
свою думку [10].
Статут ООН є єдиним міжнародним документом, положення якого є
обов’язковими для всіх держав. Цілі, принципи та інші розпорядження ООН
лежать в основі решти міжнародних угод і є основою чинного міжнародного
права.
Як уже зазначалося, одним із основних напрямів діяльності ООН, яку
було створено 24.10.1945 р. з метою підтримки та зміцнення миру, безпеки
та розвитку співробітництва між державами, є захист прав людини та забезпечення ефективного розслідування фактів їх порушень, а роль судової
експертизи стає ключовою та вагомою у цій діяльності.
У складі ООН функціонує Управління з наркотиків і злочинності, є
Комісія з попередження злочинності та кримінального правосуддя. Крім
того, ООН стала ініціатором створення низки міжнародних судів. У процесі
діяльності ООН та міжнародних судів нерідко виникають питання, що вимагають залучення експертів у галузі судово-медичної, криміналістичної
експертизи, а також інших видів судової експертизи.
Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) було створено
в 1997 р. в результаті об’єднання Центру з міжнародного запобігання злочинності та Програми ООН з міжнародного контролю за наркотиками, як
основного органу ООН для реалізації співробітництва в сфері боротьби зі
злочинністю, нелегальним виробництвом і споживанням наркотиків, терористичною загрозою, корупцією, торгівлею людьми. Стосовно залучення до
роботи Управління судових експертів, у 1998 р. було схвалено Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Поряд з іншими важливими положеннями, Конвенція
містить норми про імунітет та гарантії особистої безпеки експертів, які погодилися надавати допомогу при проведенні розслідування або судового
розгляду на території іноземної держави [11].
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Зобов’язання, що накладаються міжнародними договорами щодо контролю над наркотиками, мають бути відображені у національних законах, і
більшість держав уже розробили та впровадили відповідне національне законодавство. У поліцейських криміналістичних підрозділах, судовоекспертних лабораторіях різних відомств проводяться судові експертизи
наркотичних засобів та психотропних речовин. Широко налагоджений обмін досвідом та науковими методиками дослідження. У цій діяльності ООН
також бере активну участь [12].
У складі ООН з 1954 р. розпочала роботу лабораторія з дослідження
наркотиків. У 1997 р. лабораторія була передана заснованому у складі
ООН Управлінню з наркотиків і злочинності, яка на даний час функціонує у
складі Секції лабораторного та наукового забезпечення (UNODC Laboratory and Scientific Section).
До завдань Секції входить, поряд з іншим, удосконалення судовоекспертного потенціалу держав-членів та їхня здатність дотримуватися
міжнародно визнаних стандартів судово-експертної діяльності, розширення практики використання судово-експертними службами фактичних
даних та інформації для вжиття обґрунтованих та оперативних заходів, розробки стратегічних підходів та політики прийняття рішень у галузі боротьби з наркоманією та злочинністю [13].
У 2011 р. Управлінням з наркотиків і злочинності було вперше підготовлено Керівні принципи для персоналу та обладнання судово-експертних
лабораторій. Управління ООН з наркотиків і злочинності надає допомогу в
підготовці судових експертів для країн, що розвиваються і новостворених
держав [14].
У 2012 р. в доповіді Директора-виконавця Комісії ООН із запобігання
злочинності та кримінального правосуддя «Міжнародне співробітництво у
судово-експертній сфері» було надано високу оцінку діяльності цього важливого підрозділу ООН. У доповіді, зокрема, були представлені пропозиції
щодо об’єднання традиційної судово-експертної діяльності UNODC у сфері
контролю над наркотиками з новими мандатами у судово-експертній сфері
ширшого плану, а також висвітлювалися можливості для розширення
діяльності UNODC щодо глобального забезпечення, доступності та використання високоякісних послуг у галузі судової експертизи для надання
підтримки зусиллям державам-членам щодо протидії наркотрафіку, злочинності та тероризму в усьому світі [15].
Слід зазначити, що Секція лабораторного та наукового забезпечення (UNODC Laboratory and Scientific Section) здійснює програму
Міжнародних Спільних Завдань (international Collaborative Exercises (ICE).
Метою цієї програми є допомога лабораторіям у всьому світі, що проводять
дослідження наркотиків, в оцінці їхньої власної діяльності та вжиття коригуючих дій, коли це необхідно. Участь у таких спільних завданнях, міжлабораторних порівняннях або перевірках кваліфікації є одним із важливих елементів для впровадження системи управління якістю лабораторії та,
зрештою, акредитації. Починаючи з 2019 р. Київський науково-дослідний
інститут судових експертиз Міністерства юстиції України залучений до
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участі у цій програмі та виконанні завдань щодо надісланих зразків. Учасникам пропонується ідентифікувати речовини в досліджуваних зразках і,
крім того, рекомендується повідомляти про чистоту або концентрацію контрольованих наркотиків, присутніх у тестових зразках.
Різним органам та структурним підрозділам ООН нерідко доводиться залучати до виконання своїх завдань судових експертів у галузі судової медицини, судової біології, криміналістики. У зв’язку з цим на початку 1990-х років
було поставлено питання про створення реєстру фахівців у галузі судової
експертизи. На 50-й сесії Комісії з прав людини у 1994 р. Генеральний секретар ООН подав список судових експертів та установ, рекомендованих урядами та неурядовими організаціями. Він також наголосив на потребі чітко
сформулювати стандартну домовленість про обслуговування, що регулює
статус експертів та їхні методи роботи, а також проблеми фінансування та
конфіденційності. На цій сесії Комісія прийняла рішення 1994/31, у якому запропонувала Генеральному секретареві провести консультації з урядами,
відповідними органами ООН, професійними об’єднаннями судових експертів
та іншими зацікавленими організаціями [16]. ООН періодично повідомляє
про вакансії штатних судових експертів для реалізації своїх завдань. До судових експертів ООН висуваються високі моральні та професійні вимоги, які
публікуються на сайті ООН. Робочі мови, якими має володіти судовий
експерт – англійська чи французька. Експерт повинен мати вищу освіту в галузі судово-експертної науки та досвід роботи судовим експертом, як правило, не менше 7 років. Пред’являються й певні вимоги до деяких особистих
якостей та вмінь: навички спілкування з представниками поліції та
адміністративними органами, з колегами-експертами та науковцями, повага
рівності статей, володіння сучасними інформаційними технологіями тощо.
Експерт повинен розглядати як конфіденційні всі документи, інформацію чи
дані, отримані, зібрані чи оброблені ним. Він повинен здійснити граничний
розсуд у всіх справах, що стосуються його функцій, і не повинен спілкуватися
без дозволу Генерального секретаря із засобами масової інформації, установами, особами, урядом або органами влади, зовнішніми до ООН щодо
будь-якої інформації, яка не була оприлюднена та яка стала відомою йому
через його співпрацю з ООН. Експерт не повинен використовувати жодну
подібну інформацію без письмового дозволу Генерального секретаря і, у
будь-якому випадку, така інформація не повинна використовуватися з метою
отримання особистої вигоди. Ці зобов’язання зберігаються після закінчення
терміну дії договору.
У договорі визначається правовий статус судового експерта, що перебуває в Реєстрі ООН. Так, судовий експерт не розглядається у жодному
відношенні як чиновник чи співробітник ООН. Судовий експерт вважається
«експертом з місії» у межах значення ст. VI, розд. 22 та 23 Угоди з
привілеїв та імунітету ООН від 13.02.1946 р., та повинен мати право на
привілеї, імунітет та засоби обслуговування, передбачені в силу тієї угоди,
у межах якої він або вона виконує свою місію.
Судовий експерт не має права у жодному вигляді використовувати назву, емблему чи офіційний друк ООН у зв’язку з його бізнесом чи діяти
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інакшим чином. Експерт не повинен рекламувати чи інакше оприлюднити
факт своїх договірних відносин із ООН.
Договір може бути змінено або виправлено лише відповідно до письмової угоди між сторонами, що складається англійською мовою у двох примірниках, один з яких вручається експерту.
Реєстр ведеться у канцелярії Верховного комісара ООН з прав людини
і наразі включає близько 500 судових експертів різних спеціальностей.
Передбачається, що Реєстр судових експертів ООН матиме й надалі
велике значення для захисту прав громадян та забезпечення повного та
своєчасного розслідування випадків серйозних порушень міжнародних гуманітарних прав. Реєстр судових експертів та угоди про співпрацю будуть
корисні для органів з прав людини ООН, які потребують допомоги таких
експертів. Однак, слід зазначити, що все це потребує відповідних ресурсів.
Штатні судові експерти набираються для координації діяльності судових експертів, що залучаються на тимчасовій основі, для супроводження
представників різних підрозділів ООН у різних розслідуваннях, відвідування місць порушень прав людини, консультування інших співробітників
організації.
ООН включає судових експертів до складу своїх місій при здійсненні
миротворчих операцій, головним чином, фахівців у галузі оглядів та досліджень місць злочинів, а також судових медиків.
Допомога експертів надається для сприяння місцевій владі у боротьбі
з організованою злочинністю, забезпечення безпеки населення та захисту
кордонів. Крім того, відряджені до місій судові експерти надають допомогу
місцевій владі у створенні своїх судово-експертних лабораторій [17].
Ще у 1990 р. ООН ухвалила «Типовий договір про взаємну правову допомогу в галузі кримінального правосуддя». Основні положення, що регулюють статус судових експертів у рамках надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах, імунітет під час перебування експерта в
іноземній державі, питання компенсації витрат та забезпечення безпеки
експертів згодом увійшли до більшості двосторонніх та багатосторонніх договорів про взаємну правову допомогу [18].
23.04.2003 р. Комісія з прав людини ООН розглянула питання судової
експертизи в контексті захисту гуманітарних прав та ухвалила відповідну
резолюцію. У цій резолюції Комісія із задоволенням відзначила доповідь
Управління Верховного комісара ООН з прав людини з питань прав людини та судової експертизи (E/CN.4/2002/67), представлену відповідно до
резолюції 2000/32 Комісії [19].
У 2010 р. на 19-й сесії Комісії із запобігання злочинності та кримінального
правосуддя Економічної та Соціальної Ради ООН обговорювалася та була
прийнята резолюція 19/5 «Міжнародна співпраця у судово-експертній сфері».
У цьому документі відзначається зростання ролі судової експертизи у
здійсненні кримінального правосуддя та необхідність подальшого розвитку
міжнародних зв’язків судово-експертних установ у рамках існуючих регіональних мереж судово-експертних установ для забезпечення всесвітнього обміну
судово-експертними знаннями, інформацією та даними [20].
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Слід зазначити, що на сьогодні у низці резолюцій ООН наголошується на
необхідності подальшого вдосконалення методик судово-експертних досліджень, у тому числі й в абсолютно нових галузях. Зокрема, досить актуальним є питання щодо вдосконалення технічних заходів з метою виявлення незаконного обігу ядерних матеріалів та інших радіоактивних матеріалів, а також
реагування на такі випадки. Провідним світовим міжнародним урядовим форумом науково-технічної співпраці в області мирного використання ядерної технології є Міжнародне агентство з атомної енергії (далі – МАГАТЕ). ООН неодноразово розглядалася діяльність Агентства щодо розробки та впровадження
ядерної судової експертизи та організації проєкту координованих досліджень, а
держав-членів настійно закликали й надалі забезпечувати підтримку діяльності
Агентства у зв’язку з виявленням і визначенням походження ядерного або радіоактивного матеріалу, що бере участь у незаконному обігу ядерного або радіоактивного матеріалу [21]. На сьогодні Європейський Союз та США вже довгий час
співпрацюють із Грузією, Україною, Азербайджаном та Молдовою (Організація
за демократію та економічний розвиток (далі – ГУАМ) у галузі ядерної безпеки.
За останні кілька років Об’єднаний дослідний центр Європейської комісії (ECJRC) та Міністерство енергетики США (у рамках Програми з виявлення та запобігання контрабанді ядерних та радіоактивних речовин (NSDD) спільно з державами-членами ГУАМ розробили інтегровану серію з трьох проєктів із ядерної
судової експертизи, що реалізуються за сприяння Українського науково-технологічного центру (далі – УНТЦ). У кожному проєкті задіяні представники всіх чотирьох держав-членів ГУАМ та розвивається один із головних напрямків у створенні сталої практики використання ядерної судової експертизи у проведенні
розслідувань: національні бібліотеки ядерної судової експертизи, створення технічного та інституційного потенціалу та підготовка нового покоління вчених у галузі ядерної судової експертизи [22].
Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що розглянуті підходи ООН до питань судової експертизи та приклади використання
судово-експертних спеціальних знань у діяльності цієї Організації та держав-учасниць при реалізації положень Статуту ООН та міжнародних договорів не є вичерпними. З кожним роком потреба у судових експертах на
рівні ООН та інших міжнародних організацій все більше зростає, у тому
числі потреба в фахівцях у нових сферах судово-експертних досліджень.
Крім того, посилюються вимоги та стандарти до судових експертів з огляду
на виклики часу та реалій, удосконалюються методики їхньої роботи,
змінюються принципи міжнародної взаємодії, що, в свою чергу, вказуватиме на підвищення якості судово-експертної діяльності в цілому.
Перелік посилань
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THE UNITED NATIONS IN THE MODERN WORLD AND ISSUES
OF FORENSIC EXAMINATION IN ITS ACTIVITIES
T. Kryvak
The role of forensic science and the work of an expert in the activities of the
United Nations is considered. The author analyzes the main and most popular areas
of involvement of forensic experts, the requirements for their qualifications, as well
as guarantees for the protection of their activities. It is noted that the United Nations
is increasingly emphasizing the importance of further increasing the role of forensic
science in the administration of criminal justice and the need to further develop the
international relations of forensic institutions in the world.
It is concluded that the considered United Nations approaches to the issues of
forensic examination and examples of the use of forensic expertise in the activities
of this Organization and the participating States in the implementation of the provisions of the United Nations Charter and international treaties are not exhaustive.
Every year the need for forensic experts at the level of the United Nations and other
international organizations is increasing, including the need for specialists in new
areas of forensic research. In addition, the requirements and standards for forensic
experts are being tightened, taking into account the challenges of the time and realities, their methods of work are being improved, the principles of international cooperation are changing, which, in turn, will indicate an improvement in the quality of
forensic activities in general.
Key words: forensic examination, forensic and expert field, United Nations.
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ВИКОРИСТАННЯ «РОЗУМНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
Останнім часом все більше технологій використовується у поліцейських
розслідуваннях. Раніше найвідомішим і передовим їх типом, про який ми знали,
була перевірка на поліграфі, так званому детекторі брехні. Сьогодні ми
маємо ряд технологічних інструментів, які інтегруються в будь-яке поліцейське розслідування. В сучасному світі технології продовжують розвиватися.
Цей розвиток необхідний для різних галузей, у тому числі й для поліцейських
розслідувань. Так, при належному використанні «розумних» технологій, правоохоронні органи можуть прогнозувати, запобігати і розкривати злочини.
В цій роботі автор розглядає процес отримання і виявлення важливої інформації, яку можуть надати цифрові пристрої, які знаходяться на місці події
для поліцейського розслідування, а також торкається питання захисту
конфіденційності в епоху Інтернету.
Ключові слова: розумні технології, цифрові пристрої, цифрова криміналістика, конфіденційність, поліцейське розслідування, криміналістична
розвідка.

Постановка проблеми. Технології сьогодні проникли у всі сфери життя
людини, багаторазово покращивши їх, спростивши багато повсякденних
операцій, посиливши взаємодію між людьми. Саме слово «розумні» належить
до «технології самоконтролю, аналізу та звітності». Це технологія, що
використовує штучний інтелект, машинне навчання та аналіз великих даних
для надання когнітивної інформації об’єктам, які в минулому вважалися
неживими [1]. Розумні технології можна розділити на три види: 1) пристрої
інтернет речей (IoT), до них можна віднести: розумні міста і розумні будинки;
2) розумні підключені пристрої, до яких відносяться камери відеонагляду і
смартфони; 3) пристрої обмеженої автоматизації, це інтелектуальні пристрої,
що надають певні персоналізовані послуги в певний час.
Розумні технології можна розглядати як важливий каталізатор
переходу ідей і наукових відкриттів в інновації. Цінність науки полягає в
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тому, що суспільство може отримувати вигоду з деяких нових відкриттів за
допомогою розумних технологій. Вельми важливо приділити пильну увагу
взаємодії між розумними технологіями и криміналістикою.
Розумні комунікативні об’єкти пропонують цифровизацію життя, вони
створюють нові можливості в рамках кримінальних розслідувань. В останні
роки наукове співтовариство прагнуло розробити загальну цифрову структуру та методологію, адаптовану до інфраструктури на основі інтернет-комунікацій.
Цифрова криміналістика – це галузь судової експертизи, яка фокусується на виявленні та розслідуванні матеріалів, виявлених у цифрових
пристроях, пов’язаних з кіберзлочинністю та інтелектуальними технологіями. Також до неї входить виявлення, зберігання, аналіз та документування цифрових доказів для того, щоб при необхідності їх представити в
суді [2].
Оскільки технології проникають у всі галузі нашого життя, не дивно, що
розкриття злочинів стало майже футуристичним у своєму розвитку.
Об’єднавши разом криміналістику та цифрові технології, експерти і слідчі
значно спростили життя у пошуках рішення проблем, таких як розкриття
злочинів, пошук доказів и збір доказів, які було б важко вирішити без розумних технологій.
Це дозволило сьогоднішнім судовим експертам, працівниками поліції
та суддям залишатися на крок попереду злочинців. Тому всі початківці, а
також діючі фахівці в галузі судової криміналістики і права повинні бути в
курсі технологічних інновацій, що відбуваються в їх сфері [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання
розумних технологій у судово-криміналістичній експертизі під час поліцейського розслідування аналізуються фрагментарно низкою зарубіжних та
вітчизняних учених. Так, В. Кірвель, І. Мороз аналізували сучасні тенденції
у галузі розробки, апробування та впровадження інновацій у діяльність судово-експертних організацій, розглядали перспективні напрямки застосування ними інновацій [4]. Наприклад, А. С. Васильчук вивчав підвищення
точністних характеристик оптичних вимірювачів відстаней та розмірних параметрів об’єктів на основі кореляційної обробки стереозображень [5].
В. М. Кипень, О. М. Верчук, С. А. Котова аналізували основні тактичні моменти розробки проекту набору для генотипування тварин з використанням
STR та/або SNP-локусів [6]. А. М. Кривицький, Г. І. Залужний, О. Г. Залужна та Є. А. Засимович приділяли увагу діагностуванню електронних систем автомобіля [7]. Є. П. Орєхова комплексно розглядала організаційноправове забезпечення формування та застосування методики експертного
дослідження [8].
Проте сьогодні відсутні системні дослідження застосування розумних
технологій у судово-криміналістичній експертизі під час поліцейського розслідування.
Мета дослідження. Забезпечити поінформованість того, яку цінність
можуть принести цифрові пристрої та технології, які перебувають на місці
події під час розслідування злочинів.
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Викладення основного матеріалу. «Сучасні» місця злочину часто
можна розглядати як гібриди між фізичними та цифровими технологіями,
де важливо, щоб органи правопорядку не обмежували своїх можливостей.
У свою чергу, кожен цифровий пристрій сам є гібридним, таким, що містить
як нематеріальні цифрові сліди, так і потенційні фізичні докази на самому
пристрої, причому обидва можуть мати цінність [9, с. 762].
В даний час майже кожна людина володіє мобільним пристроєм, за статистичними даними на 2021 р. у світі налічується 6,4 мільярда користувачів
смартфонів і смарт-пристроїв, тоді як у 2016 р. їх було 3,6 мільярда [10]. Дані
розумні пристрої та технології можуть допомогти у розслідуванні злочинів.
Таким чином, повсюдне поширення цифрових пристроїв означає, що
тепер їхня присутність на багатьох місцях злочину не повинна шокувати
фахівця, який бере участь у його огляді [11]. Слідчі органи, які ведуть розслідування повинні мати відповідні навички та знання для вилучення та
обробки цифрових доказів та подальшого надання їх у суді.
Експерти-криміналісти, які проводять огляд місця злочину, часто
зустрічають гібридні пристрої, такі як мобільні телефони, розумні годинники
типу Apple Watch, сучасні транспортні засоби. Крім того, сам огляд може
проводитися в так званому розумному будинку. Огляд даних пристроїв
може поділятися на два види: фізичний огляд, який передбачає виявлення
та вилучення речових доказів, залишених злочинцем на даному пристрої
таких як відбитки пальців, ДНК профіль або сліди взуття. Другим видом є
виявлення цифрового сліду, що знаходиться в пам’яті самого пристрою або
інтернет-комунікацій.
Технологія пристроїв зараз така, що дозволяє розробникам вбудовувати різні датчики, процесори та пам’ять у невеликі електронні пристрої.
Наявність будь-якого цифрового пристрою на місці події є новим завданням
для слідчо-оперативних органів. Не тільки з точки зору їх ідентифікації та
звернення, але й розуміння, яку цінність може мати інформація з цих пристроїв для ведення досудового розслідування та збору доказової бази.
Експерти-криміналісти, які беруть участь у огляді місця злочину, часто бувають першими в ланцюжку розслідування та несуть відповідальність за
забезпечення та виконання будь-яких подальших дій для перевірки всіх
«доступних» доказів, а також відповідають за те, щоб ці докази були вилучені та надані таким чином, щоб зберегти свою цінність. Важливо враховувати, щоб особа, яка відповідає за огляд місця події, при його огляді
розпізнала наявність будь-яких цифрових пристроїв та можливості, які ці
пристрої можуть надати для подальшого ведення розслідування. Переконатися, що вони вилучені належним чином, щоб надалі полегшити їхнє дослідження [12, с. 761, 763].
Однак, використання датчиків та сенсорів у смартфонах виявляє проблеми з конфіденційністю та безпекою, оскільки користувачі смартфонів готові завантажувати свої особисті дані, не знаючи, що мають обмежений
контроль над ними. Тому актуальною у всьому світі є проблема забезпечення конфіденційності під час використання цифрових пристроїв та технологій [13].
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Одним з таких датчиків є компонент GPS навігації, який є у пристрої, і
дозволяє визначати місце розташування людини, що переміщає його. Технологічним досягненням, що стає «інструментом» досудового розслідування, є відстеження мобільних пристроїв, які можуть дати чітке уявлення
про пересування злочинця до, під час та після злочину.
У багатьох країнах, включаючи Ізраїль, процедура вилучення інформації або відстеження смарт-пристроїв вимагає судової ухвали у
відповідність до закону [14], а для захисту недоторканності приватного
життя та людської гідності, депутати Європарламенту просять запровадити
постійну заборону на автоматичне розпізнавання осіб у громадських
місцях, наголошуючи, що спостереження за громадянами має здійснюватися лише за підозри у скоєнні злочину [15].
Таким чином, маючи дані з мобільного пристрою (місце та час знаходження), можливо порівняти з даними про скоєні події. Для отримання більш
повної картини можна використовувати так званий метод криміналістичної
розвідки, що полягає в тому, щоб проаналізувати взаємозв’язок мобільного
пристрою з місцями подій та зіставити їх з наявними криміналістичними даними, отриманими під час проведення оглядів даних місць подій (відбитками взуття, ДНК-профіль, сліди взлому а також схожі методи злому чи проникнення). Аналізуючи отримані дані, можна пов’язати злочинця з місцями
злочину.
У наші дні такі пристрої, як «розумні» годинники, «розумне» взуття
тощо, стали легко доступними. Розумний годинник на базі Android, а також
інших оперативних систем – один з таких популярних пристроїв, якими користуються багато людей по всьому світу. Хоча годинник залежить від
мобільного пристрою, в їх пам’яті міститься багато корисної інформації про
користувача, яка може бути важливою для проведення розслідування та
розкриття злочину. Так дані з мобільного пристрою та розумного годинника
допомогли розкрити вбивство в Греції. Чоловік убитої дівчини заявив, що
до їхнього будинку увірвалися грабіжники, зв’язали його та вбили його дружину. В результаті проведення розслідування з’ясувалося, що дані годинника вбитої дівчини показували, що її серце ще билося, в той час, коли її
чоловік стверджував, що вона була вбита. Також датчики активності в телефоні чоловіка показали його пересування по дому в той час, коли він
стверджував, що був зв’язаний [16]. Це лише один з випадків, коли слідчим
органам вдалося розкрити злочин з використанням даних гібридних пристроїв.
За результатами дослідження, проведеного в університеті Сараєво, де
вивчили потенціал цифрового джерела інформації для судової експертизи
в розумному годиннику марки Galaxy Gear S3 Frontier, вдалося визначити,
коли користувач рухав зап’ястям вгору або вниз і які програми він використовував. Повідомлення, які були на самому годиннику, можна було знайти
разом з часом, і датою повідомлення. Інформація про телефонні розмови
була доступна, коли пристрій синхронізувався з телефоном. Вимірювання
від крокоміра та датчиків тиску повітря також доступні для аналізу. Використовуючи ці дані, можна визначити відстані, які подолав користувач. Точне
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розташування годинника по GPS навігації можливе, оскільки дані збережені в годиннику, але потрібне використання стороннього програмного забезпечення з мапами [17]. Таким чином, якщо годинник був синхронізований з телефоном, слідчо-оперативним органам може бути доступна
додаткова інформація користувача, а також дзвінків та соціальних мереж.
Дослідження показало, що цифрові дані, отримані від аналізу розумного
годинника, можуть виявитися корисними у досудовому розслідуванні.
Транспортні засоби часто стають ще одним важливим джерелом цифрових доказів у досудовому розслідуванні. Традиційно, експерти-криміналісти,
які оглядали транспортний засіб, пов’язаний з тим чи іншим злочином, зосереджувалися на виявленні відбитків пальців, ДНК-профілю та інших ідентифікуючих слідів, які зазвичай не є цифровими за своєю природою. Однак сучасні автомобілі, особливо «розумні» автомобілі або автомобілі без водія,
зберігають величезну кількість цифрової інформації, такі як недавні пункти
призначення, маршрути та особисті дані (наприклад, списки викликів з мобільного телефону, списки контактів, SMS-повідомлення, зображення, відео
тощо). Підключаючи свій мобільний пристрій до інформаційно-розважальної
системи транспортного засобу, використовуючи Bluetooth, дані від пристрою
зберігаються в пам’яті автомобіля навіть після відключення від інформаційнорозважальної системи. Дані, що зберігаються, також можуть відрізнятися в залежності від використання транспортного засобу, дій водія або пасажирів, використовуваних функцій і т.д. [18]. Для вилучення цих даних використовуються
різні системи, один з таких комплектів Berla iVe, що складається з програмних
та апаратних компонентів iVe для доступу до численних систем різних автовиробників [19].
Сучасні автомобілі можна розглядати як типову комп’ютерну систему з
різними електронними модулями. Інформація пересилається від однієї системи до іншої через так звану внутрішню комунікаційну мережу, що з’єднує
компоненти всередині транспортного засобу. Це дозволяє електронним
модулям у транспортному засобі взаємодіяти один з одним та зберігати інформацію (наприклад, про стан подушки безпеки, гальмівну систему, стан
двигуна тощо) [20]. Таким чином, транспортні засоби стають все більш
складними, як і завдання, що ставляться перед експертами-криміналістами, для отримання інформації про конструкцію цифрових компонентів транспортних засобів та їхню взаємодію.
Мабуть, найпередовішим і найцікавішим у дослідному сенсі може бути
система комфорту «розумний» будинок. Розумний будинок – це місце проживання, яке є різноманітними процесами автоматизації комфорту на основі підключення інтернету до різних пристроїв, оснащених датчиками, камерами та штучним інтелектом. Ці пристрої можуть мати дистанційне
керування за допомогою контролерів, наприклад смартфонів та інтелектуальних динаміків. Пристрої, що належать до кожної платформи, обробляють дані в унікальному сховищі та мають зв’язок між даними через з’єднання між пристроями. Дані цифрової криміналістики ідентифікуються та
класифікуються залежно від функцій кожного пристрою розумного будинку,
датчиків руху, голосових команд, історій дзвінків тощо [21].
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Так, наприклад, у 2015 р. частково завдяки доказам, зібраним «розумним» динаміком Amazon Echo прокуратура Арканзасу відмовилася висувати звинувачення у вбивстві Джеймсу Бейтсу, тим самим розумні динаміки, що перебувають у будинку підозрюваного, допомогли довести його
непричетність до вбивства [22].
Аналіз даних, що генеруються системою розумний будинок, для криміналістичних цілей включає вилучення даних, їх аналіз, а також розробку
криміналістичних інструментів для судової експертизи по збору та аналізу
даних з різних пристроїв, таких як смарт-телевізори та інтелектуальні колонки і т.д.
З розвитком інформаційних технологій, міста та їх інфраструктура розвиваються, як і нові технології безпеки, які є частиною концепції «розумного» міста. Так, звукові датчики, вбудовані у вуличні ліхтарі разом із камерами відеоспостереження, можуть виявити звук пострілу та визначити його
точне місце, а камери відеоспостереження допомагають встановити осіб,
номери машин причетних до цієї дії. Таким чином, органи правопорядку можуть отримати та аналізувати інформацію з різних датчиків або систем безпеки для визначення часу події. Ця інформація, ймовірно, буде набагато
точнішою, ніж свідчення очевидців.
Розумні цифрові системи генерують та обмінюються даними між собою. Наприклад, розумні автомобілі та смартфони синхронізуються з міською інфраструктурою через мережу Wi-Fi, тим самим надаючи можливість
встановити маршрут пересування. Аналогічним чином використання «розумних» лічильників споживання електроенергії в містах може бути корисним у розвідувальних цілях з метою визначення можливих місць незаконного вирощування каннабісу в приміщеннях та квартирах [23, с. 397399].
Проаналізувавши інформацію, отриману з гібридних речових доказів,
слідчі органи, що ведуть досудове розслідування, повинні грамотно її використовувати для виявлення та затримання злочинця, а надалі попередження та запобігання злочинам.
Висновки. Інноваційні технології та розробки, розвиток IT-сфери є глобальним викликом для життя суспільства та діяльності поліції.
З появою та впровадженням розумних технологій підвищення професіоналізму працівників органів поліції вимагає постійного оновлення
знань та навичок, обміну інноваційними напрацюваннями з фахівцями з інших країн, оволодіння новітніми методиками, механізмами та інструментами проведення криміналістичних досліджень.
Експерти-криміналісти, які беруть участь в оглядах на місцях події, повинні вміти розпізнавати та професійно вилучати гібридні (цифрові) пристрої для збереження можливої інформації, яка зберігається в них, для подальшого проведення цифрової експертизи.
Впровадження інноваційних криміналістичних технологій у судовоекспертну діяльність, з урахуванням даних дослідження та планованих до
реалізації інноваційних проектів включають:
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1) розробку інноваційних технологій, орієнтованих на появу в судовоекспертній практиці нових об’єктів експертного дослідження, насамперед
радіоелектронних пристроїв та систем автотранспорту;
2) розробку нових видів судової експертизи та інноваційних технологій
експертного дослідження об’єктів, що мають національну соціально-культурну специфіку (об’єкти судово-лінгвістичної, мистецтвознавчої та ін.
експертиз);
3) розробку інноваційних технологій судово-біологічного дослідження
об’єктів, що мають генно-географічні особливості.
Врегулювання на законодавчому рівні робіт слідчо-правоохоронних органів у сфері цифрових технологій та цифрової криміналістики дозволить
створити правові акти та норми для роботи в цій галузі, а також захистить
громадян від вторгнення у приватне життя.
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THE USE OF ”SMART” TECHNOLOGIES IN FORENSICS
R. Pertsev
In the modern world, technology continues to develop, this development is necessary for various industries, including police investigations. Thus, with the proper
use of “smart” technologies, law enforcement agencies can predict, prevent and
solve crimes.
This paper discusses the process of obtaining and identifying important information that digital devices located at the crime scene can provide the police investigation. After analyzing which, the investigating authorities conducting pre-trial investigations can use it to identify and catch criminals, and in the future even to prevent
crimes from happening.
The issue of protecting privacy in the Internet era and the regulation at the legislative level of the work of investigative and law enforcement agencies in the field of
digital technologies is touched upon.
As a result of the study, the author concludes that with the advent and introduction of “smart” technologies, increasing the professionalism of police officers requires
constant updating of knowledge and skills, the exchange of innovative developments
with specialists from other countries, mastering the latest methods, mechanisms,
and tools for conducting forensic research.
Forensic investigators involved in crime scene investigations must be able to
recognize and professionally retrieve hybrid (digital) devices to preserve possible information stored in them for further digital forensics.
Key words: smart technologies, digital devices, digital forensics, privacy, police
investigation, forensic intelligence.
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На підставі аналізу наукових точок зору та практики розслідування незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв,
визначено типові види судових експертиз, які проводяться у таких кримінальних провадженнях. З’ясовано значення виокремлених судових експертиз для кримінального процесуального доказування, визначено типові помилки при їх призначенні та проведенні, запропоновано шляхи їх уникнення та
вирішення.
Ключові слова: судова експертиза, розслідування, вогнепальна зброя,
балістична експертиза, вибухові пристрої.

Постановка проблеми. Очевидно, що при розслідуванні злочинів,
передбачених ст. 263-1 Кримінального кодексу України (далі – КК України),
встановити належність відповідних предметів до зброї, боєприпасів,
вибухових речовин і вибухових пристроїв шляхом слідчого огляду,
вирішити інші криміналістично значущі питання не представляється
можливим навіть за участю відповідного фахівця. Найчастіше об’єкти, які
оглядаються, при наявності окремих ознак, на перший погляд, впевнено
можуть бути віднесені до конкретних видів предметів озброєння, але
насправді такими не є (наприклад, якщо мова йде про газову або саморобному зброю, виготовлену на високому технологічному рівні).
Завдання зі встановлення факту, місця виготовлення предметів
озброєння, їх застосування, виявлення джерела придбання таких предметів, справжності документів на них тощо потребує проведення
відповідних експертиз. Судова експертиза є найбільш кваліфікованою формою використання спеціальних знань у кримінальному процесі і має
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особливе значення для встановлення обставин злочину, передбаченого
ст. 263-1 КК України. Відтак під час досудового розслідування з’являється
нова інформація, що має доказове значення, яка не може бути отримана
іншими процесуальними засобами.
За результатами проведеного нами аналізу кримінальних проваджень
при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 263-1 КК України, найчастіше
проводяться такі види експертиз: комплексна молекулярно-генетична, дактилоскопічна та балістична (вибухотехнічна) експертиза (69 %); балістична
(72 %), трасологічна (66 %), вибухотехнічна (37 %) молекулярногенетична (20 %); дактилоскопічна (16 %); комп’ютерно-технічна (5 %) та почеркознавча експертиза (3 %). У разі обґрунтованих сумнівів щодо осудності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263-1
КК України, призначається і проводиться судово-психіатрична експертиза (7 %).
У будь-якому разі значення аналізованого засобу отримання доказів є
беззаперечним, а перелік застосування конкретних експертиз при розслідуванні вказаних злочинів, зазвичай, залежить від отриманих на початковому
етапі розслідування фактичних даних, які у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. При цьому, кожному виду
експертиз властиві свої завдання (діагностичні, ідентифікаційні або ситуаційні), які випливають з особливостей обставин розслідуваного злочину, а
перелік запитань, що виносяться на вирішення експерта, залежить від обсягу завдань, які потрібно вирішити за допомогою застосування спеціальних знань.
Отже безперечною є важливість оптимізації розслідування незаконного
виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного
виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, що є одним із першочергових завдань у боротьбі зі злочинами, вчиненими із використанням вказаних предметів озброєння. Ключове місце у
зазначеній діяльності відіграє використання спеціальних знань у формі судової експертизи, що й зумовило вибір проблематики, спрямованість та
зміст наукової статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пов’язані з оптимізацією розслідування незаконного поводження з вогнепальною зброєю
та іншими предметами озброєння досліджували у своїх працях вітчизняні
науковці: Д. В. Андрєєв, А. Ф. Волобуєв, І. В. Гора, В. В. Коваленко,
В. А. Колесник, В. О. Коновалова, А. В. Кофанов, Є. Д. Лук’янчиков,
С. П. Мельниченко, В. Г. Лукашевич, О. С. Тарасенко, К. О. Чаплинський,
В. С. Шаповалова, О. О. Юхно та інші.
Наукові здобутки та окремі висновки зазначених науковців лягли в основу дослідження особливостей призначення та проведення судових
експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 263-1 КК України.
Мета дослідження. Здійснимо аналіз найбільш типових видів судових
експертиз, що призначаються під час досудового розслідування
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незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або
фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв; з’ясуємо значення вказаних експертиз для кримінального процесуального доказування; визначимо типові помилки при призначенні та
проведенні судових експертиз та запропонуємо шляхи їх уникнення та
вирішення.
Викладення основного матеріалу. Згідно зі ст. 1 Закону України
«Про судову експертизу» судова експертиза – це дослідження експертом
на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які
містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні
органів досудового розслідування чи суду [1]. Оскільки відповідно до ст. 84
КПК України джерелом доказів у кримінальному провадженні є висновок
експерта, то в розслідуванні та розкритті злочинів, передбачених ст. 263-1
КК України, експертизи посідають одне із визначальних місць [2].
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності
підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду,
наданим за клопотанням сторони кримінального провадження [3].
Вирішення питання щодо призначення відповідної експертизи залежить від
обставин вчиненого злочину, слідчої ситуації, висунутих версій, отриманих
доказів у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД), та питань, які необхідно з’ясувати за
результатами проведення експертизи.
Аналіз слідчої та експертної практики, а також спеціальної літератури
свідчить про недостатню науково-теоретичну і практичну розробку проблем експертно-криміналістичного дослідження предметів озброєння
(приміром, боєприпасів, набоїв тощо), що становлять предмет злочину, передбаченого ст. 263-1 КК України.
Одним з чинників, які негативно відображаються на об’єктивному розслідуванні злочинів, передбачених ст. 263-1 КК України, є помилки процесуального та організаційно-методичного характеру, яких припускаються
як співробітники органів досудового розслідування, так і самі експерти. На
нашу думку, невміння особи, яка здійснює розслідування, правильно визначити обсяг експертного завдання і комплекс питань можна пояснити недостатнім знанням можливостей відповідних експертиз та відсутністю досвіду
використання її даних у сукупності з іншими доказами. Охарактеризуємо
такі помилки та визначимо шляхи їх уникнення та усунення у досліджуваних кримінальних провадженнях.
Недбале-формальне закріплення встановлених фактів у абсолютній
більшості випадків розслідування злочинів, передбачених ст. 263-1
КК України, полягає в таких порушеннях: вилучення зброї не здійснюється
в момент затримання особи, яка вчинила злочин на місці; вилучення предметів озброєння при складанні відповідного протоколу оформлюється без
відображення їх індивідуальних відмітних відомостей і ознак (марка, модель, маркування, покажчик номера, сліди механічної обробки тощо), а вказується лише вид зброї і особа, у якої дана зброя вилучається; не
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вживаються заходи з вилучення «по гарячих слідах» одягу підозрюваного
та змивів з його рук для подальшого дослідження на предмет виявлення
слідів мастила, залишків фарби зброї, слідів порохових газів тощо для проведення ідентифікації; не вживаються заходи зі збереження на предметах
озброєння слідів рук і біологічних об’єктів, що дозволяють призначити
відповідні експертизи та ідентифікувати власника виявленого предмета
озброєння.
При розслідуванні злочинів, передбачених ст. 263-1 КК України, мають
місце випадки бездумного переписування з методичної та довідникової
літератури питань, які ставляться перед експертом, без урахування обставин конкретної події, що в свою чергу, не впливає на якість розслідування і
займає робочий час експерта. У зв’язку з цим слідчому рекомендується,
враховуючи обставини розслідуваного злочину, проконсультуватися з
експертом, який володіє спеціальними знаннями і практичним досвідом у
проведенні певного виду експертиз. Методична допомога з питань підготовки матеріалів на експертизу може бути надана на місцях експертами
відповідних експертних установ.
Існує практика постановки запитань або завдання перед експертом у
постанові про призначення експертизи про проведення перевірки поданих
слідів або об’єктів за криміналістичними обліками, що саме по собі є порушенням процесуального законодавства. Неточна постановка запитань, яка
спричиняє двояке їх розуміння, спонукає експерта до вирішення завдання
відповідно до власного розуміння його суті, що може розходитися з початковим задумом суб’єкта доказування. При розслідуванні вказаних злочинів
на судово-балістичну експертизу доцільно ставити питання, що стосуються
справності зброї та можливості здійснення пострілів за певних обставин.
Судово-балістичні експертизи призначаються для вирішення широкого
кола завдань ідентифікаційного та неідентифікаційного характеру, пов’язаних з дослідженням вогнепальної зброї, боєприпасів, слідів пострілу з самої
зброї, на ураженій перешкоді й особі, що стріляла. До об’єктів судовобалістичної експертизи можна віднести: вогнепальну зброю, її деталі і механізми, стріляючі пристрої, ракетниці, стартові, будівельно-монтажні
пістолети, пневматичну, газову зброю, боєприпаси, патрони та їх частини (гільзи, капсулі, кулі та ін.), матеріали, інструменти та механізми, які
використовуються для виготовлення зброї, стріляні кулі і гільзи, сліди застосування вогнепальної зброї, матеріали кримінального провадження (протоколи огляду, показання свідків, підозрюваного, фотознімки, креслення, схеми тощо), зразки, отримані під час проведення
експертизи, матеріальна обстановка місця події [4, с. 117].
Судово-балістичні експертизи у досліджуваних кримінальних провадженнях можуть вирішувати завдання з: дослідження бойових властивостей та матеріальної частини вогнепальної зброї (визначення виду, моделі,
зразка вогнепальної зброї, визначення справності зброї і придатності до
стрільби тощо), способу її виготовлення; дослідження боєприпасів до ручної стрілецької зброї, у т.ч. встановлення однорідності патронів та способу
їх виготовлення; ідентифікації зброї за слідами на снарядах та на гільзах;
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дослідження атипової вогнепальної зброї; визначення номеру шроту за
слідами на пижах; визначення виду снаряду за слідами на внутрішній поверхні стріляних паперових гільз; визначення номера дробу за слідами на
внутрішній поверхні стріляних паперових гільз та тощо. [5, c. 234-237;
6, с. 12-13].
Непоодинокими є випадки, коли питання, які ставляться перед експертом, повинні відповідати двом ознакам: по-перше, вони не повинні виходити за межі спеціальних знань експерта, по-друге, їх формулювання повинні дозволити дати на них однозначну відповідь.
У зв’язку з тим, що технічне і криміналістичне поняття справності вогнепальної зброї не збігаються, різняться й критерії справності або несправності. Крім того, неприпустимо вирішувати питання про справність саморобної, кустарної і переробленої зброї. Відносно об’єктів двох перших груп
відсутня нормативно-технічна документація, а третя категорія об’єктів несе
сліди порушення справності (наприклад, укорочення ствола у обрізі тощо),
тобто зброя перестає відповідати нормативам. Тому в цьому випадку доцільно говорити лише про справність неперероблених вузлів і механізмів.
Подекуди особи, які здійснюють розслідування у кримінальному провадженні, виносять на вирішення експерта питання про приналежність
предмета до відповідного предмета озброєння незалежно від очевидності
способу його виготовлення. Незважаючи на те, що заводський спосіб виготовлення таких предметів, зазвичай, очевидний і зброя заводського виготовлення відповідає всім криміналістичним критеріям належності до вогнепальної зброї і має всі її ознаки, варто враховувати, що питання про
віднесення вогнепальної зброї, боєприпасів, їх справності, придатності до
стрільби і багато інших питань можуть бути вирішені тільки в ході проведення судової експертизи. Це має відношення до всіх зразків заводського
зброї, в тому числі переробленої, наприклад, обрізи мисливських рушниць (оскільки укорочення ствола може вплинути на його балістичні властивості).
При призначенні експертизи необхідно враховувати низку умов, дотримання яких дозволить використовувати можливості експертизи найбільш
ефективно. Зокрема, необхідно звертати увагу на некомплектність вогнепальної зброї (відсутність окремих частин і деталей), положення деталей
ударно-спускового механізму зброї. Некомплектність нерідко служить
підставою для постановки слідчим питань про можливість здійснення певних дій зі зброєю, наприклад, ведення прицільної стрільби при відсутності
в конструкції прицільних пристосувань, прикладу тощо. Велике значення
для індивідуалізації зброї і патронів має врахування та зазначення в постанові про призначення експертизи відомостей про маркувальні позначення
на зброї і патронах. Інформація, яку несе маркування, може бути використана для отримання відомостей про моделі зброї, завод-виробник
озброєння, номер зброї, час і партію випуску патрона тощо.
Судово-балістична експертиза призначається, зокрема, й при вилученні обрізу гладкоствольної рушниці. В таких випадках виникає необхідність призначення експертизи для вирішення питання про втрату
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властивостей мисливської рушниці та про отримані в результаті переробки
нові якості. Дана експертиза проводиться з урахуванням комплексу факторів її технічних і балістичних властивостей на момент дослідження і
вирішення даного питання можливе тільки в рамках проведення судової
експертизи. Крім того в слідчій практиці часто зустрічається саморобна вогнепальна зброя, яка має нетипову технологію виробництва. Виходячи з
цього, вирішення питання про віднесення даного об’єкта до вогнепальної
зброї у відсутності довідкової інформації про нього буде значно ускладнене
і ґрунтуватиметься тільки на суб’єктивному досвіді і знаннях особи, яка проводить розслідування у кримінальному провадженні.
Діагностичні експертні дослідження властивостей об’єктів передбачають встановлення: наявності у зброї окремих властивостей – можливості
ведення прицільної стрільби, можливості ведення різних режимів
стрільби (безперервної, одиночної) з некомплектної зброї та ін.
До процесуальних помилок, які допускаються слідчим у вказаних кримінальних провадженнях, можна віднести неправильне зберігання об’єктів,
предметів, вилучених з місця події, внаслідок чого експерт вводиться в
оману. Насамперед, упаковка повинна виключити можливість несанкціонованого доступу до об’єктів без порушення її цілісності. Це забезпечується
застосовуваним матеріалом, а також способами упаковки об’єктів. Вид і
спосіб упаковки визначаються з урахуванням розмірів об’єкта, який подається на експертизу. Упаковка повинна забезпечувати збереження як самої зброї і патронів, так і слідів їх дії на різних об’єктах-носіях. Тут важливо
враховувати особливості конструкції зброї і патронів, специфіку слідів їх дії,
що визначає характерні прийоми їх упаковки (упаковка повинна забезпечувати фіксоване положення зброї в ній). Наприклад, при поміщенні в герметичну упаковку не відмитих від біологічного матеріалу і не просушених належним чином оболонкових куль, у результаті корозії відбувається втрата
важливих ідентифікаційних ознак слідів каналу ствола.
Ретельність і компетентне ставлення слідчого до підготовки матеріалів
для проведення відповідної експертизи предметів озброєння, слідів їх дії,
тощо забезпечує необхідні умови результативності таких досліджень, встановлення фактів, необхідних для розслідування злочину. Дії слідчого з
підготовки матеріалів на експертизу повинні здійснюватися з дотриманням
необхідних заходів безпеки поводження зі зброєю, з урахуванням особливостей її конструкції, специфіки утворення слідів її дії.
Правильна технологія призначення судово-балістичної експертизи, з
урахуванням організаційно-технічних, процесуальних аспектів, дозволить
значно підвищити ефективність використання експертизи при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 263-1 КК України. Гармонійне поєднання
виділених аспектів і виконання особою, що здійснює провадження, рекомендацій, забезпечить максимальну реалізацію експертизи як важливого
засобу доказування, джерела цінних фактичних даних.
Виявлена за результатами експертного дослідження криміналістично
значима інформація про природу, стан, властивості зброї, патронів і сліди
їх дії може відігравати суттєву роль у кримінально-правовій кваліфікації
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діяння, встановленні обставин злочину. Однією з умов результативності таких експертиз під час досудового розслідування є методично правильна і
вивірена практикою діяльність слідчого з підготовки матеріалів для подання на експертне дослідження.
Загалом можемо констатувати, що головними причинами експертних
помилок діяльнісного характеру при розслідуванні злочинів, передбачених
ст. 263-1 КК України, є недотримання методик, які передбачають
послідовне дотримання всіх етапів при проведенні дослідження об’єктів;
відсутність у експертів належного професійного рівня, практичного досвіду
і теоретичних знань; зниження персональної відповідальності за результати досліджень. Зазначені помилки властиві й при проведенні інших
експертиз. Усунення цих негативних факторів сприятиме попередженню
експертних помилок, а значить, підвищиться якість і ефективність розслідування злочинів цього виду.
Метою проведення вибухотехнічної експертизи є встановлення факту
належності відповідного об’єкта до вибухових речовин або речовин, які
можна використати як компоненти для виготовлення вибухових речовин,
порохових зарядів або піротехнічних засобів; встановлення способу виготовлення вибухових речовин; виявлення мікрослідів вибухових речовин і
продуктів їх розкладу на предметах-носіях; встановлення за продуктами
розкладання вибухових речовин вихідної речовини, яка була використана
для вибуху; встановлення спільної родової належності вибухових речовин (порохових зарядів). Предметом зазначеної експертизи є: віднесення або не віднесення досліджуваної речовини до групи вибухових речовин; визначення елементного складу, характерного для індивідуальних і
сумішевих вибухових речовин та піротехнічних складів; визначення
типу (виду) вибухових речовин; виявлення слідів продуктів вибуху та
пострілу; визначення спільної родової (групової) належності досліджуваних вибухових речовин або продуктів пострілу.
Предметом експертизи продуктів пострілу є встановлення наявності або
відсутності факту пострілу зі зброї після останньої чистки, встановлення виду
порохового заряду, виявлення продуктів пострілу на снаряді, гільзі, пижі, виявлення продуктів пострілу на руках та одязі особи, що стріляла. Об’єктами
дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу у вказаних
кримінальних провадженнях є, як правило: матеріальні носії інформації – речовини, що підозрюються на належність до вибухових речовин; предмети,
що можуть бути віднесені до залишків вибухового пристрою (уламки,
залишки годинникового механізму та джерел живлення, уривки дроту,
частини пакувального матеріалу тощо); предмети-носії, що містять
нашарування можливих продуктів вибухового перетворення вибухових
речовин (частинки і мікрочастинки речовин, кіптява); порох; вогнепальна
зброя; набої, дріб, картеч, пижі тощо; різноманітні предмети-носії.
До питань які можуть бути поставлені експерту при проведенні експертизи вибухових речовин і продуктів вибуху належать: чи є дана речовина
вибуховою? Якщо є, то якою саме? Чи можуть використовуватись для виготовлення вибухової речовини надані речовини? Якщо так, то в якому
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сполученні? Яким способом – промисловим чи саморобним, виготовлена
дана вибухова речовина? Чи є на предметі-носії (вказується, на якому
саме) сліди вибухових речовин? Якщо так, то яких саме? Чи є на даному
предметі продукти розкладу вибухової речовини? Якщо так, то внаслідок
розкладу якої вибухової речовини вони утворились? Яким видом порохового заряду були споряджені набої, за допомогою яких здійснювалися
постріли [8, c. 55]?
Слід враховувати, що встановлення походження різних фрагментів
вибухового пристрою, складу матеріалів, використаних для виготовлення
саморобного вибухового пристрою, можливих джерел отримання цих матеріалів може вирішуватися в рамках криміналістичної експертизи матеріалів, речовин і виробів. Основними її об’єктами є метал і пластмаса,
лакофарбові покриття і паливномастильні матеріали, картон і ізоляційна
стрічка, яку часто використовують при виготовленні саморобного вибухового пристрою (волокон, стружки, тирси). Об’єктами криміналістичної
експертизи матеріалів, речовин і виробів також можуть бути годинникові
механізми виявлені на місці вибуху.
Порушені питання, зрозуміло, не відображають всього спектру
проблем, які мають місце у практиці проведення відповідних судових
експертиз при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 263-1 КК України.
Однак їх вирішення, як видається, дасть можливість визначити низку організаційно-правових та методичних аспектів окреслених нами у статті судових експертиз, сприяти оцінці їх результатів уповноваженими учасниками кримінального провадження.
Висновки. Висновок експерта у кримінальних провадженнях за ознаками ст. 263-1 КК України має вкрай важливе значення, оскільки саме завдяки вказаному джерелу доказів встановлюється подія незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації,
незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, винуватість особи у вчиненні цього злочину тощо, перевіряються інші докази
з точки зору їх достовірності, допустимості та належності. До типових
експертиз віднесено: комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопічну
та балістичну (вибухотехнічну); балістичну, трасологічну, вибухотехнічну.
Одним з чинників, який негативно відображається на об’єктивному розслідуванні кримінальних правопорушень цієї категорії, є слідчі та експертні
помилки, основними причинами яких є: недотримання методик, які передбачають послідовне дотримання всіх етапів при проведенні дослідження
об’єктів; відсутність у експертів належного професійного рівня, практичного
досвіду і теоретичних знань; зниження персональної відповідальності за
результати досліджень.
Ефективність висновку експерта та використання його слідчим залежить не лише від законності та обґрунтованості підготовки його експертом,
вирішення всіх необхідних питань, що ставилися перед ним, а й від допустимості та належності отримання доказів під час проведення слідчих (розшукових) дій та НСРД, на підставі яких проводиться експертиза.
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Недопущення та вчасне усунення вказаних негативних чинників сприятиме
попередженню експертних помилок, сприятиме ефективності розслідування злочинів цієї категорії.
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PROBLEMS OF APPOINTMENT AND CONDUCTING THE FORENSIC
EXAMINATION IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES UNDER
ART. 263-1 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE
S. Peretiatko
Based on the analysis of scientific points of view and practice of investigating
the illegal manufacture, processing, or repair of firearms or falsification, the illegal
removal or change of its marking, or the illegal manufacture of ammunition, explosives, or explosive devices, typical types of forensic examinations carried out in such
criminal proceedings are identified. The values of the selected forensic examinations
for criminal procedural proof have been established, typical errors in their appointment and conduct have been identified, ways to prevent and solve them have been
proposed.
The effectiveness of the expert opinion and its use by the investigator depends
not only on the legality and validity of his preparation by the expert, the solution of
all the necessary questions that were put before him/her but also on the admissibility
and belonging of obtaining evidence during investigative (search) actions, based on
which expertise is being conducted. Prevention and elimination of these negative
factors will contribute to the prevention of expert errors, will contribute to the effectiveness of the investigation of crimes in this category.
Key words: forensics examination, investigation, firearms, ballistics, explosive
devices.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ
Стаття присвячена забезпеченню прав і законних інтересів потерпілого
в сучасному кримінальному провадженні України. Відзначаються наявні проблеми в механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого від кримінального правопорушення та пропонуються шляхи розв’язання зазначених
проблем.
Ключові слова: кримінальне провадження, потерпілий, представник потерпілого, права і законні інтереси, забезпечення кримінальне правопорушення.

Постановка проблеми. Стаття 3 Конституції України встановлює, що
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, права і свободи
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людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [1]. Зазначені конституційні положення є базовими для визначення правового
становища особи у будь-яких правовідносинах і цілком стосуються потерпілого у кримінальному провадженні, змісту процесуального статусу
якого зараз присвячений § 4 Глави 3 Розд. І Кримінального процесуального
кодексу України (далі – КПК України) [2].
І хоч у статтях зазначеного параграфу є критерії для визначення потерпілого, перелік його процесуальних прав і обов’язків та правила для
здійснення представництва його інтересів у кримінальному провадженні іншими особами, не завжди їх положення застосовуються належним чином
у слідчій та судовій практиці. Більш того, реалізація цілої низки процесуальних прав цього учасника кримінальному провадження під час досудового розслідування та в суді залишається досить проблематичною.
Питання, пов’язані із забезпеченням прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні, постійно привертають увагу науковців та практикуючих у сфері кримінальної юстиції юристів. Останнім часом все частіше йдеться про формалізм в діяльності органів кримінальної
юстиції і слабке їх реагування на порушення прав громадян [3, с. 24], про
випадки, коли за слідчими адвокату-представнику потерпілого доводиться
фактично «бігати», щоб каталізувати хід досудового розслідування [4,
с. 26]. Таке прикре становище обумовлено недоліками в системі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого, які до цього часу не знайшли
належного висвітлення й теоретичного обґрунтування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процесуальному становищу потерпілого і питанням забезпечення його прав та законних інтересів
у кримінальному провадженні присвячені праці Ю. П. Аленіна, В. Г. Гончаренка, М. І. Гошовського, Ю. М. Грошевого, Ю. О. Гурджі, О. В. Капліної,
О. П. Кучинської, В. Т. Нора, Л. Д. Удалової та інших. При цьому, стан забезпечення прав та законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні не відповідає міжнародним стандартам, що обумовлено недостатністю досліджень проблем правового регулювання в системі
забезпечення прав та законних інтересів потерпілого й викликає потребу в
розробленні та розв’язанні цих проблем.
Мета дослідження. Зазначене свідчить про необхідність здійснення
наукових досліджень і нормотворчих розробок з метою подальшого удосконалення як правового інституту потерпілого, так і засобів забезпечення
прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні.
Викладення основного матеріалу. Зазначені у ст. 3 Конституції
України положення, разом із нормами, закріпленими у § 4 Глави 3 Розд. І
КПК України, визначають правовий статус потерпілого у кримінальному
провадженні. Стисло наведемо основні з них.
Так, згідно з ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням
завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій
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кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також
адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах
власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
У цій науковій публікації увага зосереджується на потерпілому – фізичній особі, яка стала жертвою кримінального правопорушення, оскільки такий підхід до розуміння потерпілого відповідає положенням міжнародних
документів, а саме: Рекомендації Rec (2006) 8 Комітету Міністрів Ради
Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів (ухвалена 14.06.2006), Рекомендації № R (87) 21 щодо допомоги потерпілим від
злочинів та запобігання віктимізації, призначеної доповнити Конвенцію
щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (ETS № 116,
1983 р.) та Рекомендації № R(85)11 щодо положення потерпілого в рамках
кримінального права і кримінального процесу, в яких наголошується , що
всі держави-члени повинні приділяти більше уваги потребам потерпілого
на всіх етапах кримінального процесу [5]. Зокрема, у пункті 1.1. Додатку до
Рекомендації Rec (2006) 8 наведено таке визначення для цілей цієї Рекомендації: «Потерпілий означає фізичну особу, що зазнала шкоди, включаючи фізичні ушкодження або психічні травми, душевні страждання або економічні втрати, спричинені діями або бездіяльністю, які є порушенням норм
кримінального права держави-члена. У належних випадках термін «потерпілий» також охоплює найближчих членів сім’ї або утриманців прямо
постраждалої особи» [6].
Права потерпілого виникають у особи з моменту подання заяви про
вчинення щодо неї кримінального правопорушення або про залучення її до
провадження як потерпілого. Уповноважена особа, яка прийняла таку заяву, вручає потерпілому пам’ятку про процесуальні права і обов’язки (ч. 4
ст. 55 КПК України).
Якщо внаслідок кримінального правопорушення настала смерть потерпілого або він перебуває у стані, який унеможливлює подання ним
відповідної заяви, положення КПК України щодо його статусу поширюються на близьких родичів чи членів сім’ї такої особи. Потерпілим
визнається одна особа з числа близьких родичів чи членів сім’ї, яка подала
заяву про залучення її до провадження як потерпілого, а за відповідним
клопотанням – потерпілими може бути визнано кілька осіб (ч. 6 ст. 55
КПК України).
Протягом кримінального провадження потерпілий має право: 1) бути повідомленим про свої права та обов’язки; 2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного,
обвинуваченого
заходів
забезпечення
кримінального
провадження та закінчення досудового розслідування; 3) подавати докази;
4) заявляти відводи та клопотання; 5) за наявності відповідних підстав – на
забезпечення безпеки щодо себе, близьких родичів чи членів своєї сім’ї,
майна та житла; 6) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати;
7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого
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судді, суду в порядку, передбаченому КПК України; 8) мати представника та
в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;
9) давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно
володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться
кримінальне провадження; 10) на відшкодування завданої кримінальним
правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом; 11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього
кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому КПК України, у
тому числі після відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 цього Кодексу, а також
знайомитися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо
стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у
випадку закриття цього провадження; 12) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких
він бере участь; 13) одержувати копії процесуальних документів та письмові
повідомлення у випадках, передбачених КПК України; 14) користуватися іншими правами, передбаченими КПК України.
Під час досудового розслідування він має право: 1) на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його
потерпілим; 2) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав
заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 3) подавати докази на підтвердження своєї заяви; 4) брати участь у слідчих (розшукових)
та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання,
подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії,
що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі;
5) отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого
щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового
розслідування.
У судовому провадженні усіх інстанцій потерпілий має право: 1) бути
завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду; 2) брати
участь у судовому провадженні; 3) брати участь у безпосередній перевірці
доказів; 4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора
від підтримання державного обвинувачення; 5) висловлювати свою думку
під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, а
також при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; 6) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження
в суді; 7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому
КПК України.
На всіх стадіях кримінального провадження потерпілий вправі примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення (ст. 56 КПК України).
Потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник – особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником, тобто адвокат (ст. 58 КПК України).
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Якщо потерпілим є неповнолітня або недієздатна чи обмежено
дієздатна особа, до участі в процесуальній дії разом з нею залучається її
законний представник. Це можуть бути батьки (усиновлювачі), а в разі їх
відсутності – опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі
чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і
організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній,
недієздатний чи обмежено дієздатний. Про їх залучення слідчий, прокурор
виносить постанову, а слідчий суддя, суд – ухвалу, копії якої вручається
законному представнику (ст. 59 КПК України).
Представник, законний представник користується процесуальними
правами особи, інтереси якої він представляє, крім тих, реалізація яких
здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.
Проте, потерпілому необхідно не лише вручати пам’ятку про його процесуальні права і обов’язки, а й роз’ясняти їх перед її врученням або одночасно з таким врученням. Інакше одразу складається враження, що мета
вручення цієї пам’ятки полягає у формальному повідомленні потерпілого про
його права і обов’язки та документальному підтвердженні цього формалізму.
Досліджуючи це питання окремі науковці слушно звернули увагу, що згідно
п. 2 ч. 3 ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачений має право, на
відміну від потерпілого, не лише бути чітко і своєчасно повідомленим про
свої процесуальні права, а й отримати їх роз’яснення [7, с. 96]. Цей приклад
яскраво ілюструє формальне ставлення до прав та законних інтересів потерпілого, ігнорування задекларованих засад рівності перед законом та змагальності учасників кримінального провадження, наявність дисбалансу процесуальних прав й нерівності процесуальних можливостей потерпілого з
процесуальними можливостями підозрюваного, обвинуваченого.
Для уникнення цього й фактів формального вручення дізнавачем, слідчим, прокурором, судом пам’ятки про процесуальні права і обов’язки потерпілого, та забезпечення більш ефективної реалізації його прав і законних інтересів, доцільно доповнити ч. 2 ст. 55 КПК України положенням про
обов’язкове роз’яснення потерпілому його процесуальних прав і обов’язків
уповноваженою особою, яка вручає йому таку пам’ятку.
Крім наведених норм з КПК України, у ньому закріплені й інші положення, що стосуються місця, ролі та становища потерпілого у кримінальному провадженні та визначають його поведінку і можливості як суб’єкта
кримінально-процесуальних відносин. Зокрема, це п. 19 ст. 3, відповідно до
якого до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення належать: «слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках,
установлених цим Кодексом» [2].
У зв’язку із цим зазначимо, що підстави для виникнення таких випадків
у справах публічного обвинувачення пов’язані із позицією прокурора, який
на думку потерпілого необґрунтовано відмовився в суді від підтримання обвинувачення. І тому судова практика сприймає потерпілого як учасника,
який правами сторони обвинувачення не наділений та не користується.
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Тільки якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення в суді, а потерпілий погодився підтримувати його, то він користується
правами сторони обвинувачення під час судового розгляду (ч. 2, ч. 4
ст. 340 КПК України) [8]. Тож потерпілий, його представник вправі підтримувати обвинувачення замість прокурора і тоді розглядається як сторона,
яка діє на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання
правових позицій, прав, свобод і законних інтересів (ст. 1, ст. 4 ст. 22
КПК України).
Зміст пп. 25, 26 ст. 3 КПК України також зводиться до того, що потерпілий, його представник та законний представник як учасники кримінального й судового проваджень не вважаються стороною у цих провадженнях. На те, що потерпілий є відокремленим від сторін учасником
кримінального провадження вказує структурний розподіл нормативного
тексту в частинах Глави 3 «Суд, сторони та інші учасники кримінального
провадження» Розд. І КПК України, в якій §§ 2 і 3 присвячені сторонам обвинувачення та захисту, а § 4 стосується потерпілого та його представника.
З цього приводу слушно відзначається в літературі, що колізія, спричинена суперечливими положеннями КПК України при визначенні процесуального статусу потерпілого, за якими він то відноситься до сторони обвинувачення, то залишається самостійним учасником кримінального
провадження, не надає потерпілому належних юридичних гарантій реалізації його прав та негативно позначається на його участі у кримінальному провадженні [9, с. 20]. Саме через цю причину такий важливий учасник кримінального провадження як потерпілий в українському
кримінальному провадженні залишається на другому плані законодавчої і
правозастосовної практики. На законодавчому рівні, як слушно відзначає
В. Т. Нор, це виявляється у диспропорції обсягу процесуальних прав потерпілого та обвинуваченого, в недотриманні засади рівності учасників кримінального провадження перед законом і судом, а також засади змагальності [10].
Протягом усього часу кримінального провадження слідчі, прокурори і
судді використовують участь потерпілого у процесуальних діях і його показання більше для забезпечення інтересів кримінального судочинства ніж з
метою забезпечення інтересів самого потерпілого і реалізації наданих йому
прав та відшкодування завданої йому кримінальним правопорушенням
шкоди. Реалізація прав потерпілого залежить від зазначених владних
суб’єктів кримінальної юстиції, до яких потерпілий (його представник, законний представник) лише вправі звертатися із відповідними клопотаннями (до слідчого, прокурора) або скаргами на дії, рішення чи бездіяльність
слідчого, прокурора (до слідчого судді). Якщо звернення потерпілого «обтяжують» слідчих і прокурорів зайвою, на погляд останніх, процесуальною
роботою або не збігаються з їх позицією як сторони обвинувачення, то виконання процесуальних дій та вжиття заходів з метою реалізації прав потерпілого, з приводу яких він звертався до них, не відбувається. Оскарження до слідчого судді постанов слідчих, прокурорів про відмову у
задоволенні клопотань потерпілого не завжди є можливим, оскільки
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наведений у ч. 1 ст. 303 КПК України перелік рішень, дій, бездіяльності
слідчого, прокурора, що підлягають оскарженню під час досудового розслідування, є вичерпним і не завжди враховує інтереси потерпілого. Наприклад, у випадках явного порушення правил підслідності або проведення
процесуальних дій не уповноваженим слідчим, оперативним працівником,
внаслідок чого зібрані докази можуть бути визнані судом недопустимими, а
обвинувачення в суді – недоведеним, потерпілий і його представник практично не можуть скористатися можливостями оскарження помилкових
рішень прокурорів до слідчого судді й стають заручниками ситуації, у якій
їм залишається лише розраховувати на те, що особа, яка вочевидь відома
потерпілому – жертві злочину, як та, що вчинила цей злочин, не уникне
справедливого засудження і покарання. Але такі ситуації не бажані,
оскільки їх поширення може спричинити таке шкідливе для суспільства
явище як самосуди. І тому необхідно для потерпілого і його представника
розширити можливості оскарження до суду на стадії досудового розслідування процесуальних рішень і дій слідчих та прокурорів, а також ухвал слідчих суддів. Під час досудового розслідування вони повинні мати право оскаржувати всі дії та рішення зазначених уповноважених суб’єктів, якщо
останні порушують права і законні інтереси потерпілого.
Потрібно враховувати, що норми правового інституту потерпілого
містяться не лише у КПК України, в тексті якого потерпілий згадується
258 разів. 98 згадок про нього є у Кримінальному кодексі України (далі –
КК України)[11], 64 – у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) [12],
перелік законодавчих актів різних галузей права, які регулюють відносини
за участю потерпілого, можна продовжувати. Отже, правовий інститут потерпілого є міжгалузевим. На жаль положення, що закріплені в різних кодексах і законах не завжди узгодженні між собою, що створює проблеми в
практичній діяльності органів кримінальної юстиції та не сприяють реалізації прав та законних інтересів потерпілого.
Наприклад, Велика Палата Верховного Суду, задовольняючи своєю
постановою від 16.01.2019 касаційну скаргу прокурора за результатами перегляду справи № 439/397/17 про звільнення лікаря-анестезіолога,
недбайливе ставлення якого до виконання своїх професійних обов’язків
спричинило смерть дитині, від кримінальної відповідальності за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України, у
зв’язку з примиренням винного з потерпілим та закриттям кримінального
провадження, констатувала, що ч. 6 ст. 55 КПК України передбачає так
зване правонаступництво у кримінальному провадженні, а сам чинний
КПК України містить юридичну фікцію, відповідно до якої інша особа
визнається власне потерпілим, хоча їй безпосередньо не заподіяна шкода
в результаті вчинення кримінального правопорушення, та зробила такий
правовий висновок:
«Термін «потерпілий» у ст. 46 КК України необхідно розуміти у його кримінально-правовому значенні, як особу, якій кримінальним правопорушенням безпосередньо заподіюється фізична, моральна та/або майнова
шкода або створюється загроза її заподіяння.
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Якщо внаслідок вчинення кримінального правопорушення потерпілому
заподіяна смерть, то ніхто інший не може висловити його волю під час
вирішення питань, пов’язаних з відшкодуванням шкоди у вигляді смерті як
підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 46
КК України.
Заподіяна кримінальним правопорушенням шкода у розумінні ст. 46 КК
України має бути такою, що за своїм характером піддається відшкодуванню (усуненню). Смерть є наслідком, що має незворотний характер.
Таким чином, шкода у вигляді смерті відшкодуванню або усуненню в
розумінні ст. 46 КК України не підлягає.
У випадку заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди у вигляді
смерті потерпілого звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з
примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України) не можливе» [13]. З
цього приводу ми підтримуємо пропозицію щодо запровадити інститут правонаступництва потерпілого та доповнити КПК України новою статтею «581. Правонаступник потерпілого» [9, с. 22].
Іншим прикладом правої фікції є ч. 2 ст. 1177 ЦК України, яка встановлює, що шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у
випадках та порядку, передбачених законом. На жаль, до цього часу в
Україні такого спеціального закону не має, хоча ще 18.01.2006 Верховною
Радою України було прийнято за основу проект Закону України «Про
відшкодування державним коштом матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від злочину» № 6283 від 25.10.2004, який потребував доопрацювання [14, с. 57], але так і не був остаточно схваленим. І тому кримінальне провадження в Україні залишається ще далеким від дійсно
відновної моделі правосуддя, принаймні для багатьох потерпілих.
Як відомо, жертва злочину прагне справедливості. Однак важко говорити про справедливість, якщо злочинця не встановлено або він несе лише
кримінальну відповідальність перед державою та неспроможний відшкодувати потерпілому завдану злочином шкоду. У таких випадках для відновлення справедливості держава має взяти на себе обов’язок з відшкодування потерпілому шкоди, і тоді людина, жертва злочину відчує, що вона
сама та її страждання державі не байдужі [15, с. 26].
У відповідності до ст. 59, ст. 131 -2 Конституції України [1], кожен має
право на професійну правничу допомогу, яка у випадках, передбачених законом, надається безоплатно і для надання якої в Україні діє адвокатура.
Закон України «Про безоплатну правову допомогу» [16] надає право на
безоплатну вторинну правничу допомогу у формі представництва адвокатом інтересів особи при здійсненні судочинства різним «соціально пільговим» категоріям осіб – малозабезпеченим з числа інвалідів і пенсіонерів,
дітям, внутрішньо переміщеним особам, біженцям, ветеранам війни та
члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, реабілітованим, жертвам
нацистських переслідувань тощо. Але потерпілі від кримінальних правопорушень, на відміну від затриманих підозрюваних, взятих під варту підозрюваних, обвинувачених та тих обвинувачених, для захисту яких адвокат131
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захисник був залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для
здійснення захисту за призначенням або для проведення окремої процесуальної дії, не вказані. Отже, потерпілому, тобто звичайному законослухняному платнику податків, який постраждав від кримінального правопорушення й був змушений вступити у кримінально-процесуальні відносини з
уповноваженими суб’єктами державної влади для реалізації своїх прав і
законних інтересів, зокрема, права на представництво інтересів, якщо він
не належить до «соціально пільгової категорії осіб», потрібно укладати з
адвокатом договір на платній основі. А особа, через дії якої він постраждав – підозрюваний, обвинувачений отримує під час кримінального провадження аналогічні правові послуги за рахунок держави. Чи не страждають тут знову засади рівності осіб і учасників кримінального провадження
перед законом і судом, а також змагальності? Безумовно страждають, разом із засадами гуманізму, справедливості та верховенства права.
Як уявляється, до наведеного у ст. 14 Закону України «Про безоплатну
правову допомогу» [16] переліку осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, доцільно було б включити і всіх потерпілих від кримінальних правопорушень, принаймні від тяжких та особливо тяжких злочинів, а не тільки дітей та тих, хто постраждав від
домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
Висновки. З метою приведення системи забезпечення прав і законних
інтересів потерпілого в кримінальному провадженні України до міжнародних стандартів захисту жертв злочинів доцільно:
Друге речення частини другої статті 55 КПК України викласти в такій
редакції: «Особа, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язана роз’яснити потерпілому його процесуальні права
та обов’язки і вручити пам’ятку про ці права та обов’язки».
Визнати потерпілого учасником, який завжди належить до сторони обвинувачення та користується правами сторони кримінального провадження, для чого з тексту п. 19 ст. 3 КПК України видалити словосполучення «у випадках, установлених цим Кодексом», з тексту пп. 25, 26 ст. 3
КПК України видалити словосполучення «потерпілий, його представник та
законний представник».
Надати право потерпілому та його представнику, законному представнику під час досудового розслідування оскаржувати всі дії та рішення дізнавача, слідчого, прокурора, якщо останні порушують права і законні інтереси
потерпілого, до слідчого судді. Для чого доповнити ч. 1 ст. 303 пунктом 12
такого змісту: «12) процесуальні дії та процесуальні рішення слідчого,
дізнавача, прокурора, які порушують права і законні інтереси потерпілого –
потерпілим, представником потерпілого, законним представником потерпілого».
Запровадити інститут правонаступництва потерпілого у кримінальному
провадженні шляхом доповнення КПК України новою статтею «Правонаступник потерпілого».
Для забезпечення реалізації передбаченого у п. 10 ч. 1 ст. 56
КПК України права потерпілого на відшкодування завданої кримінальним
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правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом, суб’єктам законодавчої ініціативи необхідно вжити заходів щодо відновлення законопроектних робіт, спрямованих на прийняття спеціального закону, який врегулює порядок відшкодування шкоди потерпілим за рахунок Державного
бюджету України.
Доповнити ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» новим пунктом, такого змісту: «14) потерпілі від тяжких та особливо
тяжких злочинів».
Скоріше впровадження вказаних пропозицій у законодавство сприятиме удосконаленню національної системи забезпечення прав потерпілого
й піднесе її на рівень міжнародних стандартів підтримки жертв злочинів.
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ENSURING THE RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF THE VICTIM IN CRIMIN
AL PROCEEDINGS IN UKRAINE
N. Nestor
The article is devoted to ensuring the rights and legitimate interests of the victim,
the victim of a criminal offense in modern criminal proceedings in Ukraine. The problems in the mechanism of ensuring the rights and legitimate interests of the victim of
a criminal offense are highlighted and ways to solve these problems are proposed.
The article describes the provisions of the current criminal procedure legislation
of Ukraine, which determine the legal status of the victim, his representative, and
legal representative in the criminal process. Attention is focused on their procedural
rights. It is noted that the realization by the victims of certain procedural rights and
legitimate interests during the pre-trial investigation and in court is problematic since
the national system for ensuring the rights and legitimate interests of the victim of a
crime does not meet international standards.
The author of the article draws attention to the existing legal conflict in determining the place and role of the victim as a participant in criminal proceedings. According
to some provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, in some cases he
belongs to the side of the prosecution, according to others, he does not belong to
the parties to the criminal process, remaining an independent participant in the process. Such a provision detracts from the role of the victim, in violation of the principle
of competitiveness, puts him in an unequal position with the defense, and gives rise
to a formal attitude of investigators, prosecutors, and judges towards the realization
of his rights and legitimate interests. The examples of the judicial practice of the
Supreme Court show the shortcomings of the legal regulation of procedural relations
with the participation of the victim as the successor of the deceased victim of the
crime.
The impossibility for the victim is critically assessed: to appeal against the court
during the pre-trial investigation of certain procedural actions and decisions of the
investigator, the prosecutor, on which the admissibility of the evidence collected by
the prosecution depends; take advantage of free legal assistance; receive
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compensation from the state budget for the harm caused to him by the crime.
Changes to the current legislation are proposed to improve the system for ensuring
the rights and legitimate interests of the victim.
Key words: criminal proceedings, victim, representative of the victim, rights and
legitimate interests, securing a criminal offense.
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ЕВОЛЮЦІЯ ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Стаття присвячена проблемам кримінально-правового регулювання
провадження дізнання в Україні. Автори розглядають дізнання як вид діяльності адміністративних державних органів із встановлення ознак злочину і
застосування заходів з метою збереження його слідів від зникнення та пошкодження відоме з давніх часів. На різних етапах розвитку суспільства ця
діяльність набувала відповідного нормативного врегулювання, що привертає увагу науковців і практиків. В окремі часи результати дізнання і отримані при цьому відомості про злочин не розглядалися доказами у
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кримінальному провадженні. З часом виокремилося два види дізнання: у провадженнях де досудове слідство було обов’язкове – воно розглядалося як початковий етап розслідування, а у другому – воно проводилося у повному обсязі і матеріали передавалися для розгляду до суду. Прийняттям нового
КПК України розпочався новий етап у розвитку дізнання як форми досудового
розслідування кримінальних проступків, запроваджено перелік дій, що можуть проводитися до внесення відомостей про проступок до ЄРДР, а їх результати визнаються процесуальними джерелами доказів.
Ключові слова: дізнання, орган дізнання, дізнавач, форма розслідування,
слідство, докази, засоби формування доказів.

Постановка проблеми. Діяльність з розкриття та розслідування злочинів завжди привертає до себе увагу науковців і практиків та потребує належного нормативного регулювання для забезпечення прав, законних інтересів і свобод учасників кримінального провадження. Значне місце у цій
діяльності належало адміністративному органу – поліції, яка першою отримувала відомості про вчинене правопорушення і була зобов’язана застосувати необхідні заходи для збереження його слідів і встановлення особи,
яка його вчинила. Поліції не дозволялося проводити процесуальні дії. З
трансформацією кримінального процесуального законодавства відбувалися зміни у повноваженнях органів дізнання. Докорінні зміни відбулися з
прийняттям чинного КПК України, відповідно до норм якого дізнання, як
форма досудового розслідування, може проводитися тільки щодо кримінальних проступків. Це зумовлює необхідність поглибленого аналізу становлення інституту дізнання в процесуальному законодавстві України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблемних питань дізнання як форми досудового розслідування присвячені роботи багатьох процесуалістів та криміналістів, серед яких О. В. Баулін,
М. В. Джига, А. Я. Дубинський, З. Ф. Коврига, І. Ф. Крилов, С. І. Лук’янець, Д. П. Письменний, С. М. Стахівський, Ф. О. Томасевич та ін. Історичні аспекти розвитку дізнання та досудового слідства досліджували
А. С. Чайковський, С. В. Губар та В. А. Довбня (2004 р.). Характеристиці
органів дізнання в системі МВС України та їх діяльності з розгляду і
вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення присвячено навчальний посібник С. Н. Гуліної, В. М. Чернишова та Л. М. Шаповалової (2000 р.). Особливостям процесуального становища особи, яка
провадить дізнання присвячено дослідження В. В. Вапнярчука. Незважаючи на увагу науковців до дослідження інституту дізнання у кримінальному провадженні низка питань потребують подальшого
опрацювання, обговорення та вирішення на нормативному рівні.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження еволюції інституту дізнання як форми досудового розслідування, з’ясування сучасного стану
його нормативного регулювання та обґрунтуванням пропозицій в напрямі
подальшого удосконалення.
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Викладення основного матеріалу. Розслідування злочинів складний
інформаційно-пізнавальний процес, який, не безпідставно, порівнюють з
науковим дослідженням, зокрема історичним, в процесі якого встановлюють факти минулого. На ці обставини близько ста років тому вказував
М. О. Чельцов і, у той же час, звертав увагу на відмінності цих видів пізнавальної діяльності. Для судового дослідження, писав він, це обмеженість
досліджуваних фактів обставинами даного випадку; швидкість у вирішенні
справи; обвинувачені прямо зацікавлені у перекручуванні обставин справи,
приховуванні слідів злочину, що суттєво ускладнює процес судового відшукання істини [1, с. 104].
Пізнавальну діяльність, спрямовану на з’ясування обставин кримінального правопорушення традиційно здійснювали слідчо-розшукові апарати (органи дізнання і слідства), точного розмежування сфер діяльності
яких закон тривалий час не визначав. Лише сутність окремих злочинів і
складність матеріального їх складу, зазначає М. О. Чельцов, змушує законодавця вимагати обов’язкового ведення щодо них провадження більш
кваліфікованим агентом – слідчим [1, с. 221-223].
На різних етапах розвитку суспільства діяльність спеціально створених
органів для з’ясування обставин правопорушення, та особи, що його вчинила, піддавалася нормативному врегулюванню. Перші згадки про
дізнання (розшук) пов’язують з зародженням елементів розшукового процесу в Західній Європі в XIII столітті. Розшук правопорушників проводився
за ініціативою агентів королівської влади [2, с. 38]. Він був спрямований на
встановлення особи, яка вчинила злочин, та з’ясування усіх його обставин.
Тривалий час дізнання здійснювалось без дотримання визначеної процесуальної форми. Складеним за результатами такої діяльності актам не надавалося юридичного значення. Відповідно до Статуту кримінального судочинства 1864 року (далі – Статуту) дізнання полягало у розшуках,
словесних розпитуваннях та негласних спостереженнях і при ньому не
могли проводитися формальні процесуальні дії (допити) (ст. ст. 254, 258).
У другому розділі Статуту зазначалося, що попереднє слідство про злочини та проступки, підсудні окружним судам, проводиться судовими слідчими за сприянням поліції та за наглядом прокурорів (ст. 249). У тих випадках, коли ні судового слідчого, ні прокурора не було на місці поліція
повідомляла їм про подію, що містила ознаки злочинного діяння, та проводила належне про нього дізнання. Усі необхідні відомості поліція збирала
проведенням розшуків, словесними розпитуваннями та негласним спостереженням. Їй не дозволялося проводити ні обшуки, ні виїмки в будинках (ст.ст. 252, 254 Статуту). Під час такого дізнання поліція застосовувала
заходи для збереження слідів правопорушення та своїми діями створювала сприятливі умови для діяльності слідчого і прокурора.
Подальше нормативне врегулювання інституту дізнання спостерігається у КПК УСРР 1922 р. У восьмій главі виділено три групи органів
дізнання: 1) органи міліції та карного розшуку; 2) органи Державного
Політичного Управління (ДПУ) та органи податної, продовольчої, санітарної, технічної, торгової інспекції та інспекції труда у справах, віднесених до
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їх відання; 3) урядові установи і посадові особи, у справах про проступки,
що підлягають дисциплінарному стягненню. Повноваження органів
дізнання диференціювалися залежно від віднесення до відповідної групи.
Органи дізнання першої групи вважалися нормальними для всіх справ взагалі. Органи дізнання другої групи вважалися спеціальними для особливих
категорій справ (до відання ДПУ відносилися справи про контрреволюцію,
контрабанду та незаконний перетин кордону). Органи дізнання третьої
групи проводили лише першочергові дії протягом трьох діб і зобов’язані
були передати справу за належністю в суд, прокурору або
слідчому [1, с. 228-229].
З аналізу норм цього розділу КПК можна дійти висновку, що уже у той
час закріплювалися два види дізнання: за одним з яких воно передувало
попередньому (сьогодні – досудовому) слідству, а за другим – здійснювалося у тих випадках, коли досудове слідство не проводилося. В обох випадках на дізнання покладався обов’язок зберегти сліди злочину та усунути
для підозрюваного можливість зникнути (його затримання) (ст.ст. 103, 106
КПК).
Про затримання особи у першому випадку, орган дізнання протягом
24 годин мав повідомити суду, якому підсудна ця справа або народному
судді, в районі якого вчинено злочин або затримано підозрюваного.
У справах, по яких попереднє слідство було обов’язковим, про затримання особи орган дізнання мав повідомити у той же строк слідчого та прокурора.
З погляду на це можна дійти висновку, що дізнання, як діяльність з розкриття злочинів органами адміністративної юрисдикції, набуває нормативного закріплення у процесуальному законодавстві. У цьому спостерігається
її зближення з кримінальною процесуальною діяльністю органів попереднього слідства. Між дізнанням і попереднім слідством, слушно зазначає
М. С. Строгович, неможливо провести неподоланної межі відносно їх завдань: їх завдання і функції пов’язані і перетинаються одна з одною. Первинним завданням дізнання є розшук, розкриття злочину, а завданням попереднього слідства – всебічне дослідження обставин справи для
подальшого судового розгляду [2, с. 264]. Слід звернути увагу, що процесуальні форми отримання доказів під час дізнання були обмежені. За загальним правилом дозволялося проводити опитування підозрюваних та свідків,
а інші слідчі дії – лише у виняткових випадках, коли були підстави вважати,
що сліди злочину та інші речові докази можуть бути приховані або знищені.
Не залишається поза увагою інститут дізнання і у КПК України
1960 року. Незважаючи на те, що йому присвячено дві глави: дев’ята та
десята, основні поняття залишилися не розкритими або викладені недостатньо чітко. Загального визначення органу дізнання не сформульовано.
Наводиться лише перелік державних органів, які віднесено до органів
дізнання. Дивною виглядає норма, в якій на органи дізнання покладалося
не здійснення процесуальних дій, а вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів (ст. 103 КПК). Слід звернути увагу, що оперативно-розшукова
діяльність є самостійним видом державної правової діяльності
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уповноважених оперативних підрозділів, а не органів дізнання, у боротьбі
із злочинністю і регулюється самостійним законом [3].
Подібне визначення завдань органу дізнання не могло не вплинути на
формування окремих визначень цього інституту. Дізнавач, як зазначається у
юридичній енциклопедії, посадова особа, уповноважена на проведення
дізнання … На відміну від слідчого, крім проведення слідчих дій, дізнавач може
виконувати оперативно-розшукові заходи з метою встановлення злочинів і
осіб, що їх скоїли. Проте одночасно займатися процесуальною і не процесуальною діяльністю у конкретній справі він не може [4, с. 208-209]. Останній
припис є надзвичайно важливим, оскільки наголошується на неприпустимість
покладання на одну особу різних функцій у одному кримінальному провадженні – кримінальної процесуальної і оперативно-розшукової. Крім того, не
досить точним вважаємо твердження про те, що «дізнавач може виконувати
оперативно-розшукові заходи». Застосування оперативно-розшукових заходів
є прерогативою співробітників оперативних підрозділів. Не всі співробітники,
які були уповноважені на проведення дізнання могли виконувати оперативнорозшукові функції (для прикладу, дільничні інспектори).
За час дії попереднього процесуального законодавства інститут
дізнання привертав увагу як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Ними
на належному рівні досліджено питання щодо дізнання як форми досудового розслідування, характеристики органу дізнання, його компетенції та
ряду інших питань. В органах внутрішніх справ були створені структурні
підрозділи дізнання, на які покладалося здійснення виключно кримінальної
процесуальної діяльності. За виконуваними завданнями вони у більшості
нагадували органи досудового слідства і були дійовим резервом для їх поповнення. Їхня відмінність обумовлювалася ступенем тяжкості правопорушень, розслідування яких було віднесено до їх компетенції. У той же час
дізнання могли проводити і співробітники оперативного підрозділу, як органу дізнання. Про виявлений злочин і почате дізнання вони були зобов’язані негайно повідомити прокурора (ст. 103 КПК 1960 р.). На жаль, у
процесі реформування кримінального судочинства зазначені підрозділи
дізнання були знищені, а їх співробітники розпорошені у різних службах.
Початком нового етапу у розвитку інституту дізнання можна вважати
прийняття чинного КПК України. Норми про особливості досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання) були зосереджені в
главі 25 КПК. Принциповим слід вважати положення про те, що розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, з урахуванням положень даної
глави. Ці положення відносилися до несуттєвих моментів пов’язаних з запобіжними заходами (не допускався домашній арешт, застава та тримання
під вартою) (ст. 299), забороною проводити негласні слідчі (розшукові) дії
(ст. 300) та особливостями закінчення дізнання (ст. 301).
Незважаючи на нормативне врегулювання інституту дізнання, як одну
із форм досудового розслідування, він не набув реалізації в практичній
діяльності, а тривалий час лише згадувався у КПК, оскільки матеріальний
закон не містив такого поняття як кримінальні проступки.
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Чергових змін на нормативному рівні інститут дізнання зазнав прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» [5].
Необхідність запровадження спрощеної процедури, зазначає Б. Задорожний, обґрунтовується великою кількістю легких правопорушень, що
призводить до перевантаженості правоохоронців, унаслідок чого затягується розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів [6].
Слід зазначити, що процес розслідування (злочинів, проступків), як
пізнавальна діяльність дізнавача, слідчого, прокурора, судді, не завжди залежить від ступеня тяжкості певної події, про що не можна забувати. Інколи
обставини тяжкого злочину вдається встановити швидше та повніше ніж
проступку, що обумовлюється конкретними обставинами події і діяльністю
заінтересованих осіб, які чинять протидію провадженню.
Для підтвердження нашої думки достатньо звернутися до аналізу підсумків роботи органів розслідування у 2021 р. За ними важко казати про
суттєве покращення розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. Із внесених до ЄРДР відомостей про 220736 злочинів, про підозру повідомлено
у 120540 випадках, що становить 54,6 %. Аналогічна картина спостерігається з розслідуванням «легких правопорушень». За цей же період
до ЄРДР внесено відомості про 100707 проступків, а про підозру повідомлено у 51954 випадках (51,6 %) [7]. Наведені дані свідчать, що половина
осіб, які зазнали шкоду від кримінальних правопорушень (злочинів і проступків), не отримали належного захисту їх прав та законних інтересів з
боку державних органів, а сподівання окремих науковців на те, що така законодавча ініціатива забезпечить не тільки швидкий, але й ефективний та
якісний розгляд кримінальних проступків не виправдалися [8].
Відповідно до чинного законодавства, дізнання здійснюється згідно із
загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК
(ч. 2 ст. 298 КПК). Деякі особливості встановлено щодо порядку формування судових доказів і стосуються вони початкового (невідкладного)
етапу розслідування. Якщо виходити із загального правила, відомості про
проступок мають бути внесені до ЄРДР не пізніше 24 годин після їх отримання. У невідкладних випадках до внесення відомостей до ЄРДР може
бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після
його завершення) (ч. 3 ст. 214 КПК). Це правило стосується і злочинів і проступків. У такому разі постає запитання, чому внесення до ЄРДР відомостей про злочин не потребує з’ясування його обставин, а для з’ясування
обставин вчинення кримінального проступку (простого, легкого, очевидного діяння) може бути: 1) відібрано пояснення; 2) проведено медичне
освідування; 3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних
приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 4) вилучено знаряддя і
засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей (ч. 3 ст. 214).
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Наведені дії можуть проводитися до внесення відомостей про проступок до ЄРДР, що має відбутися не пізніше 24 годин з моменту їх отримання,
а процесуальний порядок цих дій у КПК не визначено. Сам законодавець
не надає відповіді на запитання, до якої групи процесуальних дій їх слід
відносити. Ми не можемо погодитися з твердженням, що процедура
дізнання передбачає більш широкий перелік слідчих (розшукових) дій, які
можуть вчинятися до внесення відомостей до ЄРДР, порівняно із процедурою досудового слідства [6].
Єдиною слідчою дією, що може проводитися до внесення відомостей
про проступок до ЄРДР є огляд місця події. Відібрання пояснень може
здійснюватися за аналогією з допитом. Проте, процесуальний статус опитуваного не визначений. Права якого учасника йому мають бути роз’яснені:
потерпілого, свідка, підозрюваного? Не визначено. Відсутнє нормативне
врегулювання медичного освідування та отримання висновку спеціаліста,
що заслуговує самостійного аналізу.
У провадженнях про кримінальні проступки висновок спеціаліста
визнається джерелом доказів (ст. 298¹), проте ні його сутності ні змісту не розкривається. В загальній нормі про статус спеціаліста зазначається, що він
може надавати висновки під час досудового розслідування і судового розгляду
з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ч. 1 ст. 71
КПК України). Зі змісту п. 7 ч. 4 цієї статті слідує, що висновки з питань, що
належать до сфери його знань він може надавати під час розслідування кримінальних проступків, у тому числі й до внесення відомостей до ЄРДР. Такий
виклад суперечать положенням її частини першої, в якій зазначається можливість надання спеціалістом висновку як в процесі дізнання, так і слідства.
На жаль, у КПК не міститься норми про форму і зміст висновку
спеціаліста та не визначено порядок звернення дізнавача для отримання
такого висновку. Спробою, не зовсім вдалою, можна вважати внесення змін
до закону України «Про судову експертизу». В статті 7¹ зазначається, що
підставою для отримання висновку спеціаліста при з’ясуванні обставин
вчинення кримінального проступку є запит службової особи підрозділу
дізнання … [9] (виділено – нами). Цікаво, кого слід вважати службовою особою підрозділу дізнання. Відповідно до вимог КПК керівник органу дізнання
визначає дізнавача, а не уповноважену особу, яка здійснюватиме досудове
розслідування у формі дізнання (ч. 1 ст. 298 КПК). Можливо під службовою
особою органу дізнання слід розуміти когось іншого ніж дізнавача, тоді у
законі має бути чітко визначено правовий статус цієї особи.
Висновки. Дізнання є однією із форм досудового розслідування і покладається на підрозділи дізнання або уповноважених осіб інших
підрозділів (ч. 1 ст. 38 КПК). Тобто за загальним правилом дізнання
здійснює співробітник органу дізнання – дізнавач, який наділяється повноваженнями слідчого. Відкритим залишається питання про уповноважених
осіб інших підрозділів. У Національній поліції достатня кількість інших
підрозділів. Хто, у якому порядку та із числа кого буде уповноважувати таких осіб на проведення дізнання. Чи будуть такі особи уповноважені на проведення дізнання на постійній основі, чи для дізнання за конкретним
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фактом? Якщо на постійній основі, то чому не призначати таку особу дізнавачем, що буде відповідати виконуваній нею функції.
По-друге, наведені в ч. 3 ст. 214 КПК дії, які дозволяється проводити до
внесення відомостей про кримінальний проступок до ЄРДР, аж ніяк не
відносяться до слідчих. Слідчим (розшуковим) діям, у тому числі і негласним, присвячено глави 20 та 21 чинного КПК України. Жодної із цих дій у
них не передбачено. З певними застереженнями ці дії нагадують перевірочні дії, що передбачалися ч. 4 ст. 97 КПК 1960 р. (відібрання пояснень, витребування необхідних документів). Чинний КПК не визначає порядок діяльності дізнавача у ситуаціях: якщо буде встановлено ознаки не
проступку, а іншого правопорушення або злочину; чи може він направити
матеріал за належністю до іншого органу; чи може орган дізнання передати
матеріал за належністю, чи необхідно внести відомості до ЄРДР і вже після
цього, як передбачено ч. 4 ст. 218 КПК, за погодженням із прокурором
надіслати матеріали кримінального провадження, а не перевірки керівнику
органу досудового розслідування з урахуванням підслідності?
Додаткового опрацювання потребує питання щодо медичного освідування та висновку спеціаліста. Попередній КПК України містив таку слідчу
дію як медичне освідування. Його міг проводити судово-медичний експерт
або лікар. Перший про проведене освідування складав акт, а другий – видавав довідку. Що слід розуміти під медичним освідування сьогодні? Чи
буде воно пов’язане тільки з оглядом тіла людини (тоді його міг би проводити дізнавач самостійно), чи передбачає дослідження і встановлення
станів її організму?
Надання висновку спеціаліста значення джерела доказу у провадженні
щодо проступків потребує визначення процедури його залучення до такої
діяльності, та поширення деяких вимог, що пред’являють до судових
експертів. Зокрема, це стосується відповідальності за завідомо неправдивий висновок, а у подальшому, про доцільність його у кримінальному провадженні нарівні з висновком експерта.
Перелік посилань
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EVOLUTION OF INQUIRY AS A FORM OF PRE-TRIAL INVESTIGATION
Е. Lukianchykov
B. Lukianchykov
O. Mykytenko
The article deals with the process of origin and formation of inquiry as one of the
forms of pre-trial (preliminary) investigation. Despite the long period of development
of this institution, the search for ways to improve it continues, which attracts the attention of scientists and practitioners and indicates the relevance of the study.
The purpose of the article is to study the institution of inquiry as a form of pretrial investigation, its normative regulation and, on this basis, to develop recommendations for further improvement.
Investigation of crimes is considered as an information-cognitive process of activity of state bodies specially authorized for this purpose – inquiries, and investigations. In the historical aspect, the difference in the powers of these bodies was determined by the degree of complexity of the crime under investigation.
It is noted that the first mention of inquiry (search) is associated with the emergence of elements of the search process in Western Europe in the 13th century. Its
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essence consisted in the production of investigative actions, verbal inquiries, and
covert observations. The production of formal procedural actions (interrogations)
was not allowed.
Several provisions on the inquiry, enshrined in the Charter of Criminal Proceedings of 1864, were developed in the Code of Criminal Procedure of the Ukrainian SSR as of 1922. The bodies of inquiry were divided into three groups, which
contributed to the delimitation of their competence. At this time, there is a separation
of two types of inquiry: one of them preceded the preliminary investigation, and the
second took place in cases where the investigation was not conducted.
It is noted that the further regulatory regulation of the institution of inquiry in the
Code of Criminal Procedure of Ukraine in 1960 did not answer several questions.
The general concept of the body of inquiry is not formulated, and instead of procedural powers, which is quite natural, the bodies of inquiry are obliged to take operational-search measures.
The next stage in the development of the institution of inquiry is associated with
the adoption of the current Code of Criminal Procedure of Ukraine. Even though the
substantive law did not determine which criminal offenses were misdemeanors,
Chapter 25 was singled out in the Code of Criminal Procedure, in which the norms
on the peculiarities of the conduct of an inquiry were concentrated. They concerned
non-essential moments of the investigation: the application of not all preventive
measures, the prohibition of undercover investigative actions, and the peculiarities
of the end of the inquiry.
At present, in the bodies of the National Police of Ukraine, investigation units
have been created, which are entrusted with the function of investigating criminal
offenses. According to statistics, the workload on investigators was reduced by a
third, which allowed investigators to focus on investigating serious and especially
serious crimes.
Attention is drawn to the expansion of methods for collecting information about
misconduct until the moment when information about misconduct is entered into the
Unified Register of Pre-trial Investigations and Sources of Evidence in the process
of inquiry.
The conclusions suggest: to clarify the concept of “authorized persons of other
units”, which may be entrusted with the obligation to conduct an inquiry; develop a
procedural form of actions that can be carried out at the initial stage of the inquiry to
clarify the circumstances of the offense; to continue the study of the issue of the
relationship between the expert and the expert.
Key words: inquiry, a body of inquiry, investigator, a form of investigation, investigation, evidence, means of forming evidence.
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ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОСТУПКІВ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ
У науковій статті здійснено аналіз положень кримінального процесуального законодавства щодо запровадженого в Україні інституту кримінальних
проступків, а також практики їх застосування. Застосування сукупності загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання дало можливість
сформулювати пропозиції щодо: доповнення КПК України положенням щодо
прийняття відповідного процесуального рішення дізнавачем у разі невстановлення складу кримінального проступку; визначення дізнавача суб’єктом
проведення обшуку, а також звернення з клопотанням про арешт майна.
Ключові слова: кримінальне правопорушення, кримінальний проступок,
досудове розслідування, дізнання.

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від
22.11.2018 № 2617-VIII [6], в Україні з 01.07.2020 запроваджено інститут
кримінальних проступків. Цей закон спрямований на удосконалення правового регулювання кримінального процесу з метою ефективного досудового
розслідування кримінальних проступків і введення в дію спрощеного порядку розслідування.
Необхідність спрощеної процедури досудового розслідування обґрунтована великою кількістю нетяжких правопорушень, що призводило до
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перевантаження органів досудового розслідування, затягування у розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів [2, с. 9].
Безперечною новизною законодавчих змін, які є неодмінною складовою запровадження в Україні інституту кримінальних проступків є відмова
від моністичного підходу до визначення основного об’єкта кримінальноправового регулювання (кримінально-протиправного діяння), яким за Кримінальним кодексом України 2001 р. (далі – КК України) визнавався один
об’єкт – злочин, і запровадження новим законом дуалістичного підходу,
згідно з яким об’єктом кримінально-правового регулювання визнаються два
види кримінально-протиправних діянь – кримінальний проступок і злочин (ч. 1 ст. 12 КК України). Тим самим до змісту КК України введено, поряд
із поняттям «злочин», нове раніше не відоме кримінальному законодавству
України поняття «кримінальний проступок» як вид кримінального правопорушення. У такий спосіб кримінальне законодавство України істотно наблизилось у вирішенні означеного питання до кримінального законодавства
низки Європейських держав: КК Франції, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Австрії, Чехії, Литви, Латвії, Естонії та ін., які дотримуються дуалістичного підходу в законодавчому визначенні об’єкта кримінально-правового регулювання.
Наразі у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі –
КПК України) передбачено особливості досудового розслідування та судового провадження щодо кримінальних проступків, а доказування у провадженні щодо кримінальних проступків є специфічним комплексним
напрямом процесуальної діяльності сторін кримінального провадження,
спрямованим на забезпечення повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо
проступків, з метою ефективного виконання його завдань в умовах скороченої процедури дізнання і з урахуванням можливості розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні [1, c. 4].
Попри ухвалення чисельних змін до законодавства України декількома
законами, в чинному КПК України залишились технічні проблеми процесуального характеру, на які вказують теоретики та практики. Здійснимо їх детальний аналіз з метою вироблення шляхів вирішення чи усунення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективності розслідування кримінальних проступків у формі дізнання досить давно є одними з найбільш обговорюваних в юридичній літературі. Окремі проблеми
зазначеного інституту стали предметом наукових розвідок таких науковців,
як О. В. Баулін, В. І. Божик, Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко,
О. В. Капліна, М. П. Климчук, О. П. Кучинська, Л. М. Лобойко, В. Т. Маляренко, М. А. Погорецький, Л. Д. Удалова та ін. Водночас на сьогоднішній
день імплементація нового інституту у практичну діяльність супроводжується численними дискусіями як серед учених-процесуалістів, так і практикуючих юристів, має низку законодавчих та організаційних проблем, які
потребують аналізу та вирішення.
Мета дослідження. З огляду на новизну зазначеного інституту у національному законодавстві, вважаємо за необхідне дослідити основні
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оновлені положення Кримінального процесуального кодексу України, зумовлені його запровадженням, виокремити проблеми реалізації процесуальних повноважень особами, які здійснюють розслідування кримінальних
проступків у формі дізнання.
Викладення основного матеріалу. Досудове розслідування кримінальних проступків розслідують шляхом проведення дізнання (п. 4 ч. 1
ст. 3 та ст. 215 КПК України), яке можуть здійснювати лише співробітники Національної поліції, Служби безпеки, Податкової поліції та Державного бюро розслідувань (п. 41 ч. 1 ст. 3 КПК) [5].
20.05.2020 Міністерство внутрішніх справ України затвердило Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної
поліції України [7]. Ним визначено, що підрозділи дізнання є структурними
підрозділами центрального органу управління поліції, її територіальних органів – головних управлінь Національної поліції в областях, територіальних (відокремлених) підрозділів Головних управлінь Національної поліції.
Таким чином вони підпорядковані по вертикальній лінії керівникам Головних управлінь в області, що є класичною моделлю управління для слідчих
підрозділів поліції (на відміну від вертикалі управління міжрегіональних територіальних органів, наприклад патрульної поліції, які напряму підпорядковані центральному управлінню в м. Києві поза регіональним керівництвом).
До повноважень начальника відділу (сектору) дізнання територіального органу поліції віднесено керівництво дізнавачами, постійний моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування тощо. Тобто
саме ця ланка виконує повсякденну роботу керівника органу дізнання. До
його завдань віднесено установлення спеціалізації дізнавачів у розслідуванні кримінальних проступків окремих категорій, тобто на нормативному
рівні передбачено спеціалізацію дізнавачів. Зокрема, Положенням про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції
України передбачено окремого дізнавача стосовно проступків, вчинених
неповнолітніми особами.
Доводиться констатувати, що на практиці така спеціалізація відсутня.
Всі дізнавачі відповідно до підзаконних нормативно-правових актів розслідують всі кримінальні проступки, є універсальними фахівцями. Проте це
не означає, що в підрозділах дізнання не можуть скластись неформальні
практики визначення спеціалізації за певним дізнавачем, приміром зважаючи на його досвід або спеціальні знання з предмету чи просто навичок,
наприклад, вміння краще встановлювати психологічний контакт з потерпілим від насильницького злочину. Оскільки спеціалізація є необхідною
для підвищення ефективності дізнання, впровадження Національною
поліцією України спеціалізації дізнавачів було б кроком у правильному
напрямку [4, с. 7].
Повноваження
дізнавачів
визначено
окремими
статтями
КПК України (ст.ст. 401, 214, 298-1). На відміну від слідчих, які до внесення
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань можуть провести
лише огляд місця події, дізнавачі мають право: відібрати пояснення;
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провести медичне освідування; отримати висновок спеціаліста і зняти показання засобів фото- і кінозйомки, відеозапису або з технічних приладів із
такими функціями; вилучити знаряддя й засоби вчинення кримінального
проступку, речі та документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого
огляду або огляду речей [5].
До внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі – ЄРДР) може бути проведений огляд місця події, відібрано пояснення, проведено медичне освідування, отримано висновок спеціаліста
і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають
функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки,
відеозапису, а також вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального
проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального
проступку, або які виявлено під час затримання особи, особистого огляду
або огляду речей.
Процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо
кримінальних проступків визначаються пояснення, результати освідування,
висновок спеціаліста, фото- та відеоматеріали відповідно до ст. 298-1
КПК України. Проте аналіз положень КПК України засвідчило відсутність у
ньому положень щодо прийняття відповідного процесуального рішення дізнавачем, якщо за наслідком проведених до внесення відомостей до ЄРДР процесуальних дій він не встановить складу кримінального проступку.
Під час досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється проводити всі слідчі (розшукові) дії, передбачені КПК України, а також негласні слідчі (розшукові), але лише щодо отримання відомостей з
електронних інформаційних систем або їх частин, доступ до яких не обмежується їх власником чи утримувачем, або не пов’язаний з подоланням
системи логічного захисту та щодо установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ч. 2 ст. 264 та ст. 268 КПК України) [5].
Упровадження інституту проступків недарма визначають як гуманізацію
кримінального законодавства, адже відповідними змінами посилюється забезпечення прав людини під час розслідування. Наприклад, затримувати
особу, яка скоїла проступок, можна лише у виключних випадках: якщо громадянин відмовляється припинити вчинення проступку або ж чинить опір
працівнику поліції; намагається втекти з місця події; під час переслідування
відмовляється виконувати законні вимоги поліцейських; перебуває у стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння та може завдати шкоди собі чи
оточуючим; ухиляється від органів досудового розслідування чи суду. Затримання особи, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів,
що знижують увагу та швидкість реакції, здійснюється не більш як на три
години з обов’язковим доставлянням такої особи до медичного закладу для
забезпечення проходження відповідного медичного освідування.
Крім того, до особи, яка підозрюється у вчиненні проступку, можуть
бути застосовані тільки два види запобіжних заходів – особисте зобов’язання та особиста порука.
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Чинним КПК України дізнавача не віднесено до суб’єктів звернення з
клопотанням про арешт майна (ст. 171 КПК України) поряд із слідчим та
прокурором, хоча така потреба постійно виникає, насамперед для накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час затримання особи.
Слід також підкреслити, що дізнавача не віднесено до суб’єктів звернення з клопотанням про проведення такої слідчої (розшукової) дії як обшук, хоча вона і є поширеною у провадженнях про кримінальні проступки.
На практиці це вирішується таким чином, що з такими клопотаннями звертаються прокурори. Це створює додаткове навантаження на зазначених
суб’єктів, адже дізнавач не може взяти участь у розгляді такого клопотання
слідчим суддею як відповідний учасник кримінального провадження.
Одним з варіантів вирішення означеної проблеми є можливість прийняття та розгляду таких клопотань з посиланням на ст. 40-1 КПК України,
яка передбачає, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, тож він ототожнюється із таким суб’єктом звернення як
слідчий. Проте така судова практика наразі не формується, адже суди не
приймають клопотання від неналежних, на їх думку, суб’єктів звернення.
Вважаємо, що внесенням відповідних змін до кримінального процесуального закону така проблема може бути вирішена.
Департамент дізнання Національної поліції України у 2020 р. звернувся
до Верховного Суду за роз’ясненням з цього питання. Хоча роз’яснення
Верховного Суду на відміну від правових позицій, сформульованих за результатами розгляду справи в касаційній інстанції, не мають обов’язкового
характеру для судів першої та другої інстанції, все ж таки, на них зазвичай
судді орієнтуються [5, с. 7]. Тож до внесення змін до законодавства проблема може вирішитись саме таким шляхом.
Наразі практика неприйняття слідчими суддями клопотань про арешт
майна або проведення обшуку від дізнавачів з посиланням на відсутність
їх серед суб’єктів звернення до суду в КПК України не є поширеною. Водночас, існує припущення, що такі клопотання можуть прийматись, зважаючи на те, що дізнавач при здійсненні повноважень наділяється повноваженнями слідчого. Тому ця проблема може і не потребувати законодавчих
змін для вирішення, що залежатиме, зокрема, й від відповідних роз’яснень
з цих питань Верховного Суду.
Порівняно з розслідуванням злочинів, строки досудового розслідування
кримінальних проступків скорочено. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчено впродовж 72 годин; впродовж
20 діб – якщо підозрюваний не визнає вину або в разі необхідності проведення
додаткових слідчих (розшукових) дій, або якщо кримінальний проступок вчинено неповнолітнім; або протягом одного місяця – якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи. У разі необхідності проведення додаткових слідчих і розшукових дій строк дізнання може бути продовжено до 30 днів.
У виняткових випадках досудове розслідування може бути продовжено до
двох місяців. Крім того, скорочено строки судового розгляду, який має бути
призначений у п’ятиденний термін із дня отримання обвинувального акта. А
якщо особу затримано, судовий розгляд має бути призначений невідкладно.
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Інститут кримінальних проступків пришвидшив середні строки досудового розслідування та судового розгляду нетяжких кримінальних правопорушень, особливо у провадженнях, де підозрюваний визнає свою вину.
Порівняно з строком досудового розслідування у 2 місяці з можливістю продовження до 6 місяців (але не більше), передбаченого ст.ст. 219, 294
КПК України, для аналогічних кримінальним проступкам злочинів невеликої
тяжкості та частини середньої тяжкості, строки розслідування прискорились, зокрема за рахунок зниження верхньої (граничної) межі. Наявні дані
дають підстави стверджувати, що строк досудового розслідування кримінальних проступків пришвидшився вдвічі шляхом нормативних обмежень
граничного строку дізнання [4].
Вважаємо, що строки дізнання, відлік яких розпочинається з дня повідомлення особі про підозру, у КПК України визначено нечітко. Зокрема, у
законодавстві відсутня вказівка, який має бути строк дізнання з моменту
внесення відомостей до ЄРДР і до повідомлення особі про підозру. Якщо
щодо нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів законодавець такі
строки зазначає у ч. 2 ст. 219 КПК України, то щодо кримінальних проступків таких приписів кримінальний процесуальний закон не містить.
Дізнавачі мають у розпорядженні доволі короткі строки завершення
дізнання з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку: 72 години, 20 діб та 1 місяць залежно від обставин, зазначених у ст. 219 КПК України.
На нашу думку, внесеними змінами до КПК України щодо кримінальних
проступків законодавець допустив доволі часте дублювання схожих за
своєю суттю правовідносин у різних статтях КПК України, що на практиці
ускладнює розуміння та застосування окремих положень. Зокрема, порядок продовження строків дізнання дублюється у п. 1 ч. 4 ст. 219 та у ст. 294
КПК України і призводить до нерозуміння загального строку дізнання, на
який прокурор має право його продовжити. Натомість, установивши обмеження щодо можливості продовження строків дізнання у ст. 219
КПК України (строк дізнання можливо продовжити лише по кримінальних
проступках, зазначених у п.п. 1 та 2 ч. 4 ст. 219), законодавець у ст. 294
КПК України ці обмеження проігнорував, що може призвести до плутанини
у застосуванні зазначеного положення.
Невдалим вважаємо й правове регулювання строків затримання особи,
яка вчинила кримінальний проступок. Зокрема, у ч. 2 ст. 298-2 КПК України
указано один строк затримання особи – три години з моменту фактичного
затримання, а у ч. 4 зазначеної статті – інші строки затримання особи:
72 години та 24 години відповідно. Службовими особами, наділеними правом затримувати підозрюваного у вчиненні кримінального проступку, є
згідно з ч. 3 ст. 298-2 КПК України «уповноважені особи» та «дізнавач».
Дізнавач – це службова особа підрозділу дізнання органу Національної
поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, Національного антикорупційного бюро України,
Державного бюро розслідувань або ж уповноважена особа іншого
підрозділу зазначених органів у межах своєї компетенції. Проте, за
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слушним зауваженням А. Романюка, яка саме службова особа – «уповноважена особа» чи «дізнавач» – має право затримати особу на 3 години,
72 години та 24 години, а також чи входить строк затримання на 3 години
до строків затримання на 24 та на 72 години або є окремим строком затримання – законодавець відповіді не надав, що може призвести до різного
трактування цих строків учасниками кримінального провадження [8].
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 214 КПК України для з’ясування обставин
вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до ЄРДР можуть бути вилучені знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку,
речі й документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку,
або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду
речей. Аналогічні приписи дублюються й у ст. 298-3 КПК України [6].
Практикуючі юристи цілком обґрунтовано вказують на незрозумілість
зазначеної норми з позицій елементарної логіки, ставлячи питання: як
можна вилучити предмети й речі до внесення відомостей до ЄРДР, якщо їх
виявлення можливе під час проведення процесуальних дій (затримання
особи, особистого огляду або огляду речей), які дізнавач може проводити
виключно після внесення відомостей до ЄРДР [8]?
Контроверсійною з точки зору дотримання ст. 129 Конституції України
та загальних засад кримінального провадження (гл. 2 КПК України) вважаємо можливість використання судом як доказів при розгляді справ щодо
кримінальних проступків письмових пояснень, показань свідків, потерпілих,
спеціалістів і речових доказів без учасників кримінального провадження у
спрощеному порядку розгляду обвинувального акта в суді, коли особа беззаперечно визнає свою вину у присутності захисника і не бажає брати
участі в судовому розгляді справи. У такому разі особа позбавлена й права
апеляційного оскарження вироку, а така «спрощена процедура» суперечить визначеним у ст. 129 Конституції України принципам: рівності усіх
учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; забезпечення обвинуваченому права на захист; забезпечення права на апеляційний перегляд
справи [3].
Висновки.
1. Вітчизняному законодавцеві необхідно забезпечити уникнення порушень прав і свобод людини та громадянина з боку правоохоронних органів,
які можуть бути викликані скороченими строками розслідування, дублюванням окремих положень КПК України, відсутністю та нечіткістю приписів, які
регламентують порядок здійснення розслідування кримінальних правопорушень. Наразі виявлені нами пробіли та протиріччя у кримінальному процесуальному законі дають можливості до зловживань своїми повноваженнями уповноваженими суб’єктами, трактуючи невизначеність норм права
на користь сторони обвинувачення.
2. З метою підвищення ефективності розслідування кримінальних проступків у формі дізнання, доцільним є: доповнення КПК України положенням щодо прийняття відповідного процесуального рішення дізнавачем,
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якщо за наслідком проведених до внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань процесуальних дій він не встановить складу кримінального проступку; визначення у КПК України дізнавача, поряд із слідчим та прокурором, суб’єктом проведення обшуку, а також звернення з клопотанням про арешт майна, насамперед для накладення арешту на
тимчасово вилучене майно під час затримання особи.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF PROCEDURAL POWERS BY
PERSONS INVESTIGATING CRIMINAL OFFENSES IN THE FORM OF INQUIRY
O. Humin
A. Sobchuk
The article analyzes the provisions of the criminal procedural legislation regarding the institute of criminal offenses introduced in Ukraine, as well as the practice of
their application. With the use of general scientific and special methods of scientific
knowledge, proposals are formulated for: supplementing the Criminal Procedure
Code of Ukraine with provisions for the adoption of an appropriate procedural decision by an interrogating officer in case of failure to establish the composition of a
criminal offense; determination of the interrogating officer as the subject of the
search, as well as filing a petition for the seizure of property.
The analysis of the provisions of the criminal procedural legislation regarding
the institution of criminal offenses introduced in Ukraine, the practice of their application, made it possible to draw the following conclusions.
1. The domestic legislator needs to ensure the avoidance of violations of the
rights and freedoms of man and citizen by law enforcement agencies, which may be
caused by shortened investigation periods, duplication of certain provisions of the
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the absence and vagueness
of instructions regulating the procedure for investigating criminal offenses. The gaps
and contradictions identified by us in the criminal procedural law provide opportunities for abuse of their powers by authorized subjects, interpreting the uncertainty of
the law in favor of the prosecution.
2. In order to increase the effectiveness of the investigation of criminal offenses
in the form of an inquiry, it is advisable: to supplement the Code of Criminal Procedure of Ukraine with a provision on the adoption of an appropriate procedural decision by the investigator, if, based on the results of the information carried out for
entering into the Unified Register of Pre-trial Investigations of the procedural actions,
it does not establish the composition of the criminal offense; the definition in the
Code of Criminal Procedure of Ukraine of an interrogating officer, along with an investigator and a prosecutor, the subject of a search, as well as filing a petition for
the seizure of property, primarily to seize temporarily seized property during the arrest of a person.
Key words: criminal offense, criminal crime, pre-trial investigation, inquiry.
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Стаття присвячена питанням визначення поняття штучного інтелекту, закріплення цього поняття у національному законодавстві та його
застосуванню в тексті нормативно-правових актів, які регулюють організацію й здійснення судочинства в Україні. Автори вказують на проблеми,
які пов’язані із застосуванням поняття штучного інтелекту в судочинстві
України та вносять пропозиції щодо вирішення зазначених проблем.
Ключові слова: судочинство; штучний інтелект; цифровий суд;
спеціалізоване програмне забезпечення суду; автоматизована система документообігу суду.

Постановка проблеми. У наш час поширеного використання штучного
інтелекту в багатьох сферах суспільного життя набувають усе більшого
розповсюдження ідеї щодо його впровадження у систему судочинства в
Україні. З цього приводу існує багато поглядів науковців, зокрема, щодо
визначення поняття штучного інтелекту. При цьому відсутність єдності у
ставленні до цього питання робить проблематичним закріплення у чинному
законодавстві України, яке регулює здійснення судочинства, поняття штучного інтелекту. На розв’язання цієї проблеми спрямована дана наукова
праця.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню поняття штучного інтелекту присвячені праці таких авторів як М. М. Глибовець,
О. В. Олецький, Н. В. Шишка, а також деяких інших. Проте, їх виявляється
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на сьогодні недостатнім для того щоб поняття штучного інтелекту знайшло
своє нормативне закріплення у чинному законодавстві України, яке регулює судочинство.
Мета дослідження. Метою є наукове обґрунтування доцільності закріплення у законодавстві, яке регулює здійснення судочинства в Україні,
поняття штучного інтелекту.
Викладення основного матеріалу. У наш час штучний інтелект (далі – artificial intelligence, AI) набуває усе більшого розповсюдження
і використовується у багатьох сферах життєдіяльності людини. «Лавина
технічних досягнень, що забезпечили вдосконалення комп’ютерної пам’яті
та зростання обчислювальної потужності комп’ютерів, привели до вражаючого прогресу в штучному інтелекті, але знадобилося чимало часу, поки
машинне навчання досягло зрілості» [11].
Отже, не викликають подиву ідеї щодо впровадження у судочинство,
які дедалі частіше висловлюються науковцями. Наприклад, Н. В. Шишка
зазначає, що у Китаї з березня 2019 р. у додатку WeChat запроваджено
функціонування цифрового суду, який доступний у 12 із 33 китайських
провінцій та який через відеочат, модерований аватаром судді з китайським гербом, здійснює вирішення спорів між сторонами. За суддю діє й говорить штучний інтелект, який оцінює аргументи обох сторін та на їх основі
вирішує спір. При цьому, ухвалює рішення [1].
Серед науковців існує багато й інших поглядів на визначення AI.
Словник української мови наводить значення слів «штучний – зроблений рукою людини» та «інтелект – розумова, здатність людини думати, мислити» [2].
Як зазначають М. М. Глибовець та О. В. Олецький, «кожна людина вважає, що розуміє значення слова «інтелект», але якщо попросити її навести
тлумачення цього слова, в переважній більшості чіткої відповіді не дістанемо» [3]. Вчені наголошують, що «поняття «штучний інтелект» не можна
зводити лише до створення пристроїв, які повністю або частково імітують
діяльність людини; не менш важливим є інше завдання: виявити механізми,
які лежать в основі діяльності людини, щоб застосувати їх при вирішенні
конкретних науково-технічних завдань» [4].
Електронна енциклопедія Britannica визначає АІ як «здатність цифрового комп’ютера або керованого комп’ютером робота для виконання завдань, які зазвичай асоціюються з розумними істотами; термін АІ часто застосовують до проекту розробки систем, наділених інтелектуальними
процесами, характерними для людей, такими як здатність міркувати,
відкривати сенс, узагальнювати або вчитися на минулому досвіді» [5].
Велика кількість різноманітних поглядів на визначення AI та особливості його застосування призвело до того, що з метою «аналізу факторів,
які можуть вплинути на надійність систем, що забезпечують або використовують AI, і називаються системами AI Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) та Міжнародною електротехнічною комісією (IEC)
створено технічний звіт ISO/IEC TR 24028 «Інформаційні технології –
Штучний інтелект – Огляд надійності штучного інтелекту». У документі
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коротко розглядаються існуючі підходи, які можуть підтримати або
підвищити надійність технічних систем, і обговорюється їх потенційне
застосування до систем штучного інтелекту; обговорюються можливі
підходи до пом’якшення вразливостей систем AI, які стосуються надійності;
обговорюються підходи до підвищення надійності систем AI» [6].
З метою врегулювання питань використання AI у судових системах Європейською комісією Ради Європи за ефективність правосуддя (CEPEJ)
була прийнята Європейська етична хартія щодо використання AI у судових
системах та їхньому середовищі, яка, як стверджують її автори, «є першим
європейським інструментом, який визначає п’ять суттєвих і методологічних
принципів, які застосовуються до автоматизованої обробки судових рішень
і даних на основі методів AI; хартія орієнтована на приватні компанії, державні установи, відповідальні за розробку та впровадження інструментів та
послуг штучного інтелекту в галузі судочинства, громадських осіб, які приймають рішення, відповідальні за нормативну базу, а також розробку, аудит
або використання таких інструментів і послуг, а також фахівців з права» [7].
Застосування у вітчизняному судочинстві спеціалізованого програмного забезпечення полягає здебільшого у запровадженні та використанні
автоматизованої системи документообігу суду. «Правове регулювання
відносин, пов’язаних з її функціонуванням, здійснюється Положенням про
автоматизовану систему документообігу суду, у тому числі відповідно до
Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про захист
персональних даних», «Про електронний цифровий підпис». Положення
розроблено відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», Господарського процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про доступ
до публічної інформації» та інших нормативних акті» [8].
Зокрема, положення про автоматизовану систему документообігу суду,
затверджене Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 надає визначення автоматизованої системи: «це сукупність комп’ютерних програм і
відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової
адміністрації України, що забезпечує функціонування документообігу суду,
обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист
від несанкціонованого доступу тощо» [9].
Оскільки Конституція України зазначає, що «правосуддя в Україні
здійснюють виключно суди; правосуддя здійснюють судді; у визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участю присяжних» [10], а Закон України «Про судоустрій та статус суддів» визначає, що «суд,
здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними
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договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України» [11], можна зробити висновок про те, що у вітчизняному судочинстві в даний час відсутня нормативна база щодо використання AI для
винесення судових рішень.
Суттєвою перешкодою на шляху використання AI для винесення судових
рішень (окрім етичних питань щодо такого застосування, які досі залишаються
невирішеними) є те, що «сучасний штучний інтелект має тенденцію до вузької
спеціалізації, причому кожна система може досягати тільки дуже конкретних
цілей, – на відміну від інтелекту людини, надзвичайно широкої» [1].
Висновки. У національному судочинстві в даний час відсутня нормативна
база щодо використання штучного інтелекту для прийняття судових рішень.
Перелік посилань
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PUBLICITY OF UKRAINE:
REGULATORY DEFINITION
V. Stratonov
M. Protsenko
The article is devoted to the issues of defining the concept of artificial intelligence, fixing this concept in national legislation and its application in the text of legal
acts regulating the organization and implementation of legal proceedings in Ukraine.
The authors point out the problems associated with the use of the concept of artificial
intelligence in the legal proceedings of Ukraine and make proposals for solving these
problems.
In the article, the authors note that in our time, the prevalence of the use of
artificial intelligence in various areas of human life, ideas for its implementation in
legal proceedings have become more often expressed by scientists. They cite as an
example the Chinese experience of the functioning of the digital court.
The definitions of the concept of "artificial intelligence", which are available in
explanatory dictionaries and encyclopedias, are analyzed. Attention is drawn to the
need to reflect in the definition of this concept not only the technical component of
devices that imitate human activity, but such human abilities as to calculate, reveal
the meaning, generalize and learn from past experience.
It is pointed out the need to take into account in the definition of the concept and
when using artificial intelligence the special standards of reliability of artificial intelligence set out in the technical report ISO/IEC TR 24028 of the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC), as well as the European Ethical Charter CEPEJ on the use artificial
intelligence in judicial systems, which defines the main methodological principles
used in the automated processing of judicial decisions.
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In national legal proceedings, specialized software is reduced to the use of an
automated court document management system. It is concluded that at the moment
in Ukraine there is no regulatory framework for the use of artificial intelligence in
order to make judicial decisions.
Key words: legal proceedings; artificial intelligence; digital court; specialized
court software; court automated document management system.
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пізнання (дослідження) фінансового результату правочину, зокрема кредитної операції (зобов’язання), в процесі здійснення конституційного, цивільного,
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пізнання фінансового результату правочину, зокрема кредитної операції (зобов’язання).

Постановка проблеми. Методологія забезпечення пізнання в процесі
здійснення конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і
кримінального правосуддя, правоохоронної та правозахисної діяльності являє
собою як гносеологічну, організаційну, так і процесуальну діяльність її суб’єктів.
Очевидно, що згідно з положеннями чинного законодавства України (Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законів України) суд, сторони та інші учасники (учасники) кримінального провадження, провадження у справах про
адміністративні правопорушення, конституційного, адміністративного, цивільного, господарського судочинства пізнають сутність фактичних даних та обставин, що мають значення та підлягають встановленню (ст.ст. 91, 93, 94
КПК України, ст. 280 КУпАП, ст.ст. 92, 93 Закону України «Про Конституційний
Суд України», ст.ст. 81, 83, 89, 264 ЦПК України, ст.ст. 75-77, 79-80, 90, 244
КАС України, ст.ст. 74, 76, 78, 80, та 237 ГПК України).
Питання отримання доходу в результаті реалізації правочину, у тому
числі у підсумку виконання боргового зобов’язання (за кредитною
операцією), «наріжний камінь» здійснення конституційного, цивільного,
господарського,
адміністративного
і
кримінального
правосуддя,
правоохоронної та правозахисної діяльності, зокрема:
– у доказуванні низки адміністративних правопорушень, передбачених
ст.ст. 163-1, 163-4, 164-1, 172-6 КУпАП, кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 127, 161, 182, 189, 190, 191, 192, 206-2, 209, 212, 222,
356, 364, 365, 366, 367 КК України, податкових правопорушень, передбачених ст.ст. 119, 120, 123, 125-1, 126 Податкового кодексу України;
– у вирішенні судових справ, пов’язаних з оскарженням результату обчислення податковим агентом доходу, отриманого за результатами здійснення
кредитної операції (виконання боргового зобов’язання), визначенням контролюючим органом суми податкового зобов’язання на такий дохід;
– здійснення конституційних проваджень стосовно тлумачення порядку
виконання обов’язку усіх громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи
за минулий рік, встановленого у частині другій статті 67 Конституції
України, а також визнання окремих положень Податкового кодексу України
неконституційними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями пізнання у сферах правосуддя, судочинства, правоохоронної і правозахисної діяльності
займались такі вітчизняні вчені як: Н. М. Ахтирська, В. В. Кощинець,
Г. О. Стрілець, В. Ю. Шепітько, М. Г. Щербаковський та інші.
На основі досліджень згаданих вчених можна стверджувати, що методологія пізнання в процесі правосуддя та правоохоронної діяльності ґрунтується на конституційних і загальнофілософських світоглядних принципах (зумовленості, самодостатності, світоглядності, антиентропійності,
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ефективності, інтегративності, всеосяжності). Окрім того, вона включає
теоретико-понятійний апарат і систему засобів науково-методичного забезпечення пізнання, які структурно складаються із загальнофілософських, загальнонаукових, конкретно-наукових та спеціальних методів.
Мета дослідження. Метою наукової статті є визначення ефективної
методології дослідження фінансового результату правочину, зокрема кредитної операції (зобов’язання), в процесі здійснення конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і кримінального правосуддя,
правоохоронної та правозахисної діяльності.
Викладення основного матеріалу. Варто погодитися з позицією В. Кощинця, який вважає, що «метод судового пізнання слід розглядати як засіб
встановлення істинного судження про дійсні події та існуючі предмети завдяки
їх здатності до відображення як загальній властивості матерії» [3, с. 277].
Окрім того, на його думку, «методологія судового пізнання розкривається як можливість не тільки пізнання через споглядання, а і як осмислення того, що минуло й що відбувається, пошук слідів із метою одержання
інформації при розумінні того, яких саме слідів і з якою метою. На допомогу
судді, крім законів філософії, мають бути залучені спеціальні способи виявлення дійсності, що обов’язково існують у кожній окремій галузі
знань» [3, с. 277].
Водночас М. Фокіна вважає, що пізнавальні завдання належать до методологічних проблем судового пізнання, які розв’язуються в процесі доказування [5, с. 75].
З одного боку, засоби й методи – це результат пізнання, узагальнення
відкритих законів, а з другого – це засіб подальшого пізнання, що ґрунтується на вже наявних поняттях і законах [2, с. 41].
Лише упорядковане підведення підсумків вчинення правочину дозволяє
визначити базу оподаткування громадянина України – платника податків,
тобто дохід, який підлягає оподаткуванню (п. 164.1-164.2 ст. 164 Податкового
кодексу України).
На сьогодні у Податковому кодексі України (далі – ПК України) відсутнє
визначення терміну «дохід», проте у п. 14.1 ст. 14 наявні визначення
окремих видів доходів, зокрема:
діведенти – платіж, що здійснюється юридичною особою …на користь
власника корпоративних прав…, у зв’язку з розподілом частини його прибутку (підпункт 14.1.49);
емісійний дохід – сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів (під час їх первинного
розміщення), або над ціною зворотного викупу під час наступних розміщень
інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів (п. 14.1.57);
дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, від операцій з випуску та проведення лотерей складається з доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду та суми
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безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом «е» підпункту 14.1.11
цього пункту (підпункт 14.1.271).
Однак, законодавець передбачив, що терміни, які застосовуються у Податковому кодексі України та не визначаються ним, використовуються у
значенні, встановленому іншими законами (п. 5.3 ст. 5 ПКУ).
Так, у ч. 1 ст. 189 Цивільного кодексу України визначено, що «продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається,
одержується з речі або приноситься річчю». У ст. 177 Цивільного кодексу
України до речей віднесено «гроші та цінні папери, інше майно, майнові
права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої
діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага».
Тоді як, відповідно до ст. 2 та п. 3 ч. 3 ст. 47, ст. 49 Закону України «Про
банки і банківську діяльність» банк це – юридична особа, яка на підставі
банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, зокрема розміщувати залучені у вклади (депозити) кошти від свого імені, на
власних умовах та на власний ризик, тобто здійснювати кредитні операції,
шляхом укладання кредитних договорів на підставі яких виникають кредитні зобов’язання (ст.ст. 509, 1054 Цивільного кодексу України).
Слід зазначити, що законодавець вважає операцією виконання зобов’язання, що відображено у підпунктах 164.2.4 та 164.2.9 п. 164.2 ст. 164
Податкового кодексу України.
Отже, у чільному законодавстві України прямо передбачено, що дохід має
бути отриманий за результатами правочину, у тому числі й банківської послуги
– кредитної операції у цілому.
Аналогічні вимоги встановлено й для платників податку на прибуток.
Так, інші терміни для цілей розд. III (платниками податку на прибуток) використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами
фінансової звітності, які викладені державною мовою та офіційно оприлюдненні на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського
обліку (підпункт 14.1.84 п. 14.1 ст. 14, п. 44.2 ст. 44 ПКУ, ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
У Концептуальній основі фінансової звітності, виданій Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у вересні 2010 р. (переглянута в березні 2018 р.), офіційно оприлюдненій на сайті Мінфіну
України [12] зазначено, що фінансова звітність надає інформацію, а бухгалтерський облік описує наслідки операцій, що змінюють економічні ресурси суб’єкта господарювання (п.п. 1.17, 3.8). Такими наслідками (результатами) є дохід або витрати (п. 4.2 (табл. 4.1) 4.72), які визначено
відповідно:
дохід – це збільшення активів або зменшення зобов’язань, наслідком
якого є зростання власного капіталу, крім як унаслідок здійснення внесків
держателями вимог до власного капіталу (п. 4.68);
163

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67

витрати – це зменшення активів або збільшення зобов’язань, наслідком якого є зменшення власного капіталу, крім як унаслідок здійснення
розподілу держателям вимог до власного капіталу (п. 4.69).
Отже, для платників податку на прибуток оцінка фінансового результату реалізації правочину (зобов’язання) в цілях оподаткування повинна
здійснюватися впорядковано і в цілому.
Зважаючи на вимоги Конституції України стосовно рівності усіх суб’єктів
права власності перед законом (ч. 4 ст. 13), рівності усіх людей у своїй
гідності і правах (ст. 21) та перед законом (ст. 24) визначення терміну
«дохід» має бути однакове для усіх платників податків. Лише за таких умов
можливе дотримання таких принципів податкового законодавства як рівності усіх платників податків перед законом, єдиного підходу до встановлення податків та зборів, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації (підпункти 4.1.2, 4.1.11 п. 4.1 ст. 4 ПКУ), а також уникнення
зазначеної вище дискримінації, вчиненої як податковим агентом, так і контролюючим органом (ч. 2 ст. 24, ст. 28 Конституції України, ст.ст. 2, 5 Загальної декларації прав людини).
З огляду на викладене та ураховуючи те, що до додаткових благ віднесено «кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом (підпункті 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ), дохід отриманий платником
податку згідно з підпунктом «д» підпункту 164.2.17 п. 164.2 ст. 164
ПК України, як додаткове благо – це отримана платником податку в результаті прощення (анулювання) залишку основної суми боргу (кредиту) кредитором сума перевищення надходжень позичальника над його витратами
унаслідок виконання кредитного договору (зобов’язання).
Аналогічну позицію при вирішенні спорів з питань оподаткування громадян займали адміністративні суди до 2015 р. Так, Колегія суддів Вищого
адміністративного суду України погодилася з висновком апеляційного суду
у справі № 815/1849/14, що повернення позивачем банку значно більшої
суми коштів ніж була отримана в якості кредиту апріорі не може призвести
до збільшення загального майнового стану і забезпечення приросту його
активів у тій чи іншій формі.
Судова практика пішла всупереч вимог чільного законодавства України
після внесення Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» протиправних змін до Податкового кодексу України, які
грубо порушують вимоги Конституції України та законів України. У них
здійснено «підміну поняття дохід» включенням до його змісту зменшення витрат позичальника за кредитною операцією у разі прощення основної суми
боргу (кредиту) платника податку. Такі зміни викладено у новій редакції
підпункту «д» підпункту 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПК України (пп. 32 розд. I) та у
новому підпункті 165.1.55 п. 165.1 ст. 165 ПК України (пп. 33 розд. I).
При цьому слід звернути увагу на те, що нормативний припис
підпункту 165.1.55 п. 165.1 ст. 165 ПК України згідно з яким до доходу, який не
включається до розрахунку річного оподаткованого доходу у будь-якому
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випадку, віднесено частину (50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати у
розрахунку на рік) основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором, як і інші його положення, якими до зазначеного вище розрахунку не включається такі «доходи» як прощені (анульовані)
кредитором проценти, комісії та/або штрафні санкцій (пені), а також основна
сума боргу за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою
житлової нерухомості дискримінаційні за ознаками належності платника податку до категорії – громадянин України, припинення зобов’язання за кредитним договором шляхом прощення боргу, а не на іншій підставі, та видачі громадянину України іпотечного кредиту у іноземні валюті, що заборонено
чільним законодавством України.
У них порушено принципи рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів дискримінації (п. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 ПКУ), єдиного
підходу до встановлення податків та зборів (п. 4.1.11 п. 4.1 ст. 4 ПКУ),
проігноровано вимоги законодавчих актів, які встановлюють заборону виконання зобов’язання та надання споживчих кредитів в іноземні валюті (ст.ст. 524 та 533 ЦК України, п. 8 розд. I Закону України від 22.09.2011
№ 3795-VI, ч. 5 ст. 3 Закону України від 15.11.2016 № 1734-VIII «Про споживче кредитування»).
Ураховуючи такі зміни у податковому законодавстві Верховний Суд у
постанові від 08.05.2018 у справі № 819/596/16 зробив висновки, згідно з
якими до доходу громадянина України – платника податку відноситься:
– у будь-якому випадку «основна сума боргу платника податку анульована (прощена) кредитором за його самостійним рішенням є доходом такого платника» (п. 12);
– проценти, нараховані за користування кредитними коштами,
«оскільки нараховані проценти за користування кредитом, є платою за
надану послугу з користування кредитними коштами, а тому анулювання
таких (процентів) – звільнення від оплати за таку послугу для позивальника
є додатковим благом…» (п. 13).
Однак, на сьогодні Верховний Суд частково вже заперечив позицію як
законодавця, так і попередньої судової практики щодо віднесення до доходів громадян:
1) прощених процентів за користування кредитом (у постанові від
28.07.2021 у справі № 826/12872/17 Верховний Суд дійшов висновку, що у
разі прощення процентів, нарахованих за користування кредитом, відсутні
підстави вважати їх додатковим благом платника податку, тобто відсутнє
зростання показників фінансового та/або майнового стану);
2) прощеної пені та штрафів (у п. 19 постанови від 31.01.2019 у справі
№ 810/1575/16 Верховний суд зробив висновок, що «пеня та штраф є лише
засобом забезпечення виконання основного зобов’язання перед банком та
не є доходом платника податку у разі їх анулювання за рішенням банківської установи»).
З огляду на викладене суди мають дотримуватися аналогічної позиції й у
випадках відсутності перевищення надходжень над витратами позичальника у
результаті реалізації кредитного договору (виконання боргового зобов’язання),
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адже у ч. 6 ст. 10 ЦПК України прямо передбачено, що суд дійшовши при
розгляді справи висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції України, зобов’язаний застосувати норми Конституції України як норми прямої дії, а не такий закон чи інший правовий акт. У такому випадку суд після ухвалення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення питання
стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, вирішення питання про конституційність
якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України.
У зв’язку з цим нагальним є питання визначення терміну «дохід» у Податковому кодексі України, а також офіційного тлумачення Конституційним
Судом України порядку виконання обов’язку усіх громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій
майновий стан та доходи за минулий рік, встановленого у ч. 2 ст. 67 Конституції України. Необхідність здійснення таких заходів зумовлена наявністю колізій у податковому законодавстві щодо обчислення податковим
агентом доходу за відсутності обов’язку сплати податку з такого доходу,
прийняття протиправних рішень про нарахування доходу у разі прощення
основної суми боргу платника податків кредитором за відсутності перевищення надходжень над витратами позичальника у результаті реалізації
кредитного договору (виконання боргового зобов’язання), а також визначення суми податкового зобов’язання на такий «дохід».
Незважаючи на те, що положення підпункту 165.1.55 п. 165.1 ст. 165
ПК України дискримінаційні, представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Олена Степаненко у листі № 23328.4/К-11324.3/21/24.2
від 12.08.2021 вважає, що «з огляду на визначеність доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподаткованого доходу, потреби в офіційному тлумаченні конституційного положення (стосується ч. 2 ст. 67 Конституції України) та підстав для підготовки
конституційного подання… на разі немає». Тому необхідно вжити заходів
задля припинення податкові дискримінації.
Лише у разі встановлення доходу, як суми перевищення надходжень
над витратами платника податку у результаті вчинення правочину впорядковано і в цілому в правозастосовній діяльності уповноважені органи державної влади забезпечать виконання та дотримання таких принципів
права, як: верховенство права (ст.ст. 8, 9, 129 та 147 Конституції України,
п. 1, ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 10 ЦПК України, ст. 6 КАС України, ст. 11
ГПК України), справедливість (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), законність (ст.ст. 1, 8, 9, 19, 60, 68 Конституції України, ст. 10
ЦПК України, ст. 242 КАС України, ч. 2 ст. 11, ст. 236 ГПК України).
У протилежному випадку уповноважені органи державної влади, податкові агенти та їх службові особи вчинять дисциплінарні, кримінальні, податкові, цивільні правопорушення та як наслідок порушать конституційні права
громадян України – платників податків, завдадуть їм матеріальної та моральної шкоди за відсутності у діях останніх протиправності.
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Висновки. Отже, уповноважені органи державної влади (Президент
України, Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони
України, Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України, Верховний
суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, суди та правоохоронні органи) зобов’язані негайно вжити заходи для припинення податкової дискримінації громадян України.
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CRIMINALISTIC BASIS OF METHODOLOGY FOR ESTABLISHING
THE FINANCIAL RESULT OF A TRANSACTION
P. Bilenchuk
V. Koloniuk
О. Kravchuk
The article is devoted to the basics of scientific and methodological support of
knowledge (research) of the financial result of a transaction, including a credit transaction (liabilities), in the process of implementing constitutional, civil, economic, administrative, and criminal justice, law enforcement, and human rights activities.
It examines the pressing issues of the legislative definition of the term "income",
the receipt of income as a result of the implementation of a credit transaction (liabilities), and also proposes a set of urgent measures aimed at stopping and preventing
manifestations of tax discrimination against citizens of Ukraine.
The theoretical and conceptual apparatus and the means of scientific and methodological support for the knowledge of the financial result of the transaction are stated on the
example of the implementation of a credit operation (debt compliance) and substantiated
their use in the professional legal activities of the law enforcement agencies.
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ПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ (ЦИФРОВИХ) ДОКУМЕНТІВ
У статті на підставі аналізу природи електронних (цифрових) документів
визначені теоретичні та практичні аспекти визнання останніх джерелом доказів у кримінальному провадженні. Відзначено, що носії електронних документів
можуть бути за процесуальним значенням документами або документами-речовими доказами. Констатується, що питання єдності змісту електронного
документа та його форми (носія) є важливими в контексті допустимості електронного документа як доказу. Первинний матеріальний носій та фактичні
дані, що становлять інтерес для процесу доказування, повинні утворювати нерозривну єдність за умови, якщо такий носій за процесуальною природою є документом-речовим доказом. І така єдність змісту та форми не є обов’язковою за
умови, якщо носій комп’ютерних даних за процесуальною природою є документом. Сформульовані окремі рекомендації, спрямовані на забезпечення допустимості електронного (цифрового) документа як доказу.
Ключові слова:. докази, допустимість, електронний (цифровий) документ, електронний носій, комп’ютерні дані, фактичні дані.

Постановка проблеми. Процеси глобальної цифровізації всіх сфер
життя суспільства закономірно актуалізували проблеми використання
електронних (цифрових) документів як джерел доказової інформації в судочинстві різних форм. У Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України та Кодексі адміністративного
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судочинства України були включені глави щодо можливостей сторін використовувати електронні документи та відповідно запроваджено інститут
електронних доказів. У Кримінальному процесуальному кодексі
України (далі КПК України) законодавець обмежився лише вказівками на
так звані «комп’ютерні дані». Причина цього в специфічній природі електронних (цифрових) документів. З позицій сприйняття будь-яким суб’єктом
останні суттєво відрізняються від паперових документів, адже їх характеристики та просторові межі незвичні для безпосереднього сприйняття
суб’єктом доказування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання використання електронних (цифрових) доказів у кримінальному судочинстві
привертали увагу багатьох процесуалістів та криміналістів (Р. І. Благута,
В. Д. Гавловський, А. В. Мовчан, С. В. Калітін, В. В. Марков, В. А. Мещеряков, Ю. Ю. Орлов, Д. М. Цехан, В. П. Шеломенцев, І. В. Хараберюш,
В. Г. Хахановський та інші). Ними достатньо широко висвітлені в
публікаціях питання сутності в цілому цифрових доказів, окремі аспекти їх
оцінки та зберігання.
Мета дослідження. Метою дослідження є розв’язання проблемних питань визнання джерелом доказів у кримінальному провадженні електронних (цифрових) документів.
Викладення основного матеріалу. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.
Електронні дані знаходяться в електронних засобах, обробляються за допомогою кібертехнологій. Інформація представлена в них виключно у цифровій формі – у двійковій системі за допомогою нулів і одиниць. Вся інша
інформація, наприклад, текст, звуки, зображення тощо, для обробки на
комп’ютері має бути перетворена в числову форму, що здійснюється автоматично шляхом кодування символів. Саме тому науковці все більше використовують термінологію «цифрові докази» чи «цифрові документи» хоча
такі словосполучення не мають законодавчого закріплення. Термін «цифровий» відображає кібернетичний аспект передачі, обробки та збереження
інформації з огляду на описані вище процеси перетворення інформації за
допомогою бінарного (двійкового) коду. Саме тому терміни «електронний
документ» та «цифровий документ» ми розглядаємо в одному синонімічному рядку.
В ст. 8 вказаного Закону декларується, що юридична сила та допустимість електронного (цифрового) документа не може бути заперечена
виключно через те, що він має електронну форму. Юридична сила забезпечується встановленням для кожного виду документів комплексом реквізитів – обов’язкових елементів укладання документів. Однак властивість
електронного (цифрового) документа як джерела доказів у сфері кримінального судочинства залишається прямо невизначеною.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
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Документом згідно ч. 1 ст. 99 КПК України вважається спеціально створений матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових
знаків, звуку, зображення тощо відомості, який може бути використаний як
доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В ч. 2 цієї статті серед видів документів як джерел доказів називають «інші носії інформації (комп’ютерні дані)». Законодавче визначення
терміну «комп’ютерні дані» міститься в абз. «б» ст. 1 Конвенції про кіберзлочинність, під вказаним терміном розуміють будь-яке представлення
фактів, інформації або концепцій у формі, яка є придатною для обробки у
комп’ютерній системі, включаючи програму, яка є придатною для того, щоб
спричинити виконання певної функції комп’ютерною системою. В ст. 2 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
також «даними» називається інформація, подана у формі, придатній для її
оброблення електронними засобами. Отже, електронний (цифровий) документ у кримінальному провадженні ми можемо розглядати в контексті
більш широкої кримінальної процесуальної категорії «комп’ютерні дані».
Фізично комп’ютерні дані обробляються у комп’ютерах (у тому числі
віддалені моноблоки, сервери), з’ємних носіях електронної інформації (лазирні диски, зовнішні жорстки диски, стримери тощо), мобільних пристроях (мобільні телефони, планшетні комп’ютери), цифрових камерах, роутерах, маршрутизаторах, комп’ютерних мережах, зокрема глобальній
мережі Інтернет. Вказані електронні засоби/технології виступають матеріальними носіями комп’ютерних даних як доказів, і, враховуючи природу (специфіку) зберігання останніх, можна вести мову про умовні три
групи комп’ютерних даних (електронної інформації). Перша – це ті дані, що
знаходяться на первинних матеріальних їх носіях, що використовувались
для їх створення, які можна пересувати в просторі, тому фізично електронні
документи можуть бути вилученими на цьому первинному носії, по-суті у
незмінному вигляді (в оригіналі); друга – ті що знаходяться в мережі Інтернет, фізично до первинного матеріального носія цих даних користувач
може не мати доступу, такі дані можна в будь-який момент вільно поширити, видалити, модифікувати, пошкодити, а також копіювати на інший
носій електронної інформації; третя – ті дані, що знаходяться на вторинних
матеріальних їх носіях, з тих чи інших причин така інформація була зкопійована з первинного носія або з мережі.
Важливим з точки зору розуміння проблем визнання джерелом доказів
у кримінальному провадженні цифрових (електронних) документів є те, що
за процесуальною природою носії комп’ютерних даних можуть бути як документами, так і документами-речовими доказами. М. М. Єгоров зазначає,
у випадку виникнення конкуренції між статусом «документ» або «речовий
доказ» стосовно конкретного носія електронної інформації перевагу треба
надавати саме речовим доказам [1, с. 19]. Як один із різновидів окремої
групи речових доказів пропонує розглядати комп’ютерні об’єкти А. С. Білоусов. Таку особливість він пояснює сферою використання інформації, зокрема з метою створення, обробки, накопичення чи передачі інформації в
її електронному вигляді [2, с. 14].
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Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документ як процесуальне джерело доказів може бути речовим доказом, якщо він містить ознаки останнього, зокрема є матеріальним об’єктом, який: 1) був знаряддям вчинення
кримінального правопорушення; 2) зберіг на собі його сліди; 3) містить інші
відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметом,
що був об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі,
набуті кримінально протиправним шляхом.
Знаряддя є різновидом засобів вчинення злочину в широкому розумінні, під якими розуміють речі, предмети, документи, механізми, пристосування та інші предмети матеріального світу, використовуючи які винний вчиняє злочин [3, с. 130]. По-суті знаряддя вчинення злочину
виконують функцію інструмента, який активно діє на предмет посягання. У
кіберпросторі функцію інструмента реалізують інформаційні технології (у
вітчизняній інтерпретації комп’ютерні або інформаційно-комунікаційні) – це
методи та способи накопичення, обробки, зберігання, відображення, пошуку і забезпечення цілісності інформації [4, с. 32]. Тож, комп’ютерні дані
нерозривно поєднані з певною інформаційною технологією, а остання – з
електронним засобом, тобто її носієм. За таких умов доказове значення
має не тільки інформація, представлена у електронному (цифровому) документі, а й самі її носії, вилучені в певному місці при певних обставинах як
доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Комп’ютерні дані також виступають предметом злочину [5, с. 66], та одночасно у вигляді будь-яких змін інформації є цифровими або інформаційними слідами. Фактично міститься така інформація в предметах матеріального світу – комп’ютерах, комп’ютерних мережах, мережи електрозв’язку,
які як речі матеріального світу й самі по собі стають предметом посягання
у вигляді певних технічних або комбінованих засобів автоматизованої
обробки інформації, адже одночасно виконують функцію захисту інформації від несанкціонованого втручання в роботу з останньою.
Отже, враховуючи нематеріальність комп’ютерних даних можна впевнено визнати, що фізичні, ідентифікаційні ознаки первинних засобів/технологій беззаперечно мають доказове значення. Якщо останні виступають
знаряддям кримінального правопорушення, або цифровим слідом, або
предметом посягання, первинні носії цих даних будуть за процесуальною
природою мати значення документів-речовиих доказів. При цьому електронний (цифровий) документ є джерелом процесуального доказу за
умови, якщо первинний носій, що власно використовувався в процесі створення комп’ютерних даних, виступає у кримінальному провадженні речовим доказом. В цьому сенсі окремі науковці пишуть про структуру так
званого «цифрового доказу», зокрема: двійкові дані (інформація в цифровій формі); пристрій, на якому зберігаються двійкові дані; програмне забезпечення, що дозволяє сприймати та інтерпретувати двійкові
дані [6, c. 14]. Мова йде саме про специфічну властивість комп’ютерних даних, коли для того, щоб вони мали доказове значення, вони повинні мати
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єдність з конкретним матераільним їх носієм. Тож, первинний носій електронного (цифрового) документа та безпосередньо цей документ будуть
мати в комплексі доказове значення.
Копіювання комп’ютерних даних є одним з видів обробки електронної
інформації, побітове копіювання є електронною системою копіювання, яке
здійснюють шляхом безпосереднього зчитування інформації біт за
бітом [7, c. 111]. Копіювання таким способом забезпечує те, що ступінь
зберігання інформації на «копії» електронного документа буде становити
100 %. Будь-який електронний носій інформації може бути легко змінений,
пошкоджений або знищений в процесі експлуатації пристрою для зчитування користувачем чи під впливом фізичних чинників (рівень вологості,
висока температура, електромагнітні випромінювання тощо). Комп’ютерні
ж дані зможуть існувати в копії. Попри матеріальність таких об’єктівносіїв (яка властива документам-речовим доказам), доказове значення
стосовно категорії «документ» буде мати саме зафіксована в ньому інформація, зміст комп’ютерних даних.
Тому є сенс робити копію саме комп’ютерних даних, можливість цього
прямо передбачена законодавцем. Так, згідно зі змінами ст. 168 КПК України
(Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших
осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування») слідчий або прокурор підчас тимчасового доступу до речей та документів можуть здійснювати лише копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах,
інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, звісно,
із залученням спеціаліста. Виключенням є тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем
зв’язку, за умови коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься,
є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі
об’єкти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.
Саме з метою використання оригіналу та копії у процесі доказування на
рівних умовах законодавець у ч. 4 ст. 99 КПК України запровадив норму,
відповідно до якої дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, що містяться в
інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах,
інформаційно-телекомунікаційних системах, їхніх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, суд визнаватиме
як оригінал документа.
З одного боку електронний носій, який містить створену під час тимчасового доступу до речей та документів копію комп’ютерних даних, стає додатком до протоколів слідчих дій, отримує процесуальне значення документа джерела доказової інформації. Допустимість такого доказу
залежатиме від точності дотримання вимог щодо оформлення результатів
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слідчої (розшукової) дії (ст. 103 КПК України), зокрема щодо опису
комп’ютерних даних, упакування, опечатування, підписання пакувального
матеріалу тощо.
З іншого боку, підчас слідчої (розшукової) дії маємо створений
спеціалістом електронний (цифровий) документ. У такому електронному (цифровому) документі містяться комп’ютерні дані у вигляді, або текстових документів, або графічних зображень, або планів, або фотографій,
або відео- та звукозаписів (мультимедійні та голосові повідомлення), або
іншого відображення (метадані, бази даних тощо), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оскільки первинний електронний носій при цьому не
має самостійного процесуального значення (не є речовим доказом), одразу
постає питання щодо автентичності, авторства таких доказів. Неможливість довести останнє або сумнівність відомостей щодо авторства електронного (цифрового) документа буде свідчити про недопустимість таких
доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг», обов’язковим реквізитом електронного документа є електронний підпис, саме він надає можливість ідентифікувати автора документа, захистити документ від внесення правок і викривлення
його змісту неналежним користувачем. Отже, належність та допустимість
електронних (цифрових) документів як доказів у кримінальному провадженні, забезпечується не тільки порядком їх виявлення та дослідження,
а також порядком їх отримання (копіювання) та забезпечення схоронності.
Всі дії працівники правоохоронних органів повинні здійснювати із дотриманням правил, які розповсюджуються саме щодо обігу електронних (цифрових) документів. Тож, обов’язковим вважаємо використання електронного
підпису
суб’єктом,
який
здійснює
дії,
спрямовані
на
отримання (копіювання) комп’ютерних даних.
Однак, потрібно підкреслити проблему визнання джерелом доказів електронних документів, що містять копію нестійких у кіберпросторі комп’ютерних даних. Останні можуть бути видалені та не збережені суб’єктом надання телекомунікаційних послуг, це повідомлення у Messenger, Telegram, Viber або
WhatsApp. Зафіксовані вони за допомогою технології «Знімок екрану» (так званий «скриншот). Слідчий, прокурор є лише суб’єктами формування і попередньої оцінки фактичних даних для майбутнього їх подання до суду. Лише суд
приймає рішення щодо доказової бази у нарадчій кімнаті, вже після безпосереднього дослідження носія електронної інформації, звісно за умови його належності і допустимості. У разі виникнення сумніву щодо достовірності даних в електронному документі суд може витребувати його оригінал, наприклад, оглянути
підчас судового розгляду первинний носій, зокрема само повідомлення, наприклад, сторінки у месенджері або сторінки у соціальній мережі. Спираючись саме
на неречову природу створення, обробки, збереження й передачі комп’ютерних
даних, багато науковців в цьому сенсі наголошують на існування суто цифрових
доказів як самостійного джерела доказової інформації (А. В. Коваленко,
Д. М. Цехан та інші) [8; 9]. Однак, сьогодні це залишається науковим поглядом,
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а не законодавчою новелою, при розгляді питань визнання джерелом доказів у
кримінальному провадженні електронних (цифрових) документів, ми спираємося на актуальне кримінальне процесуальне законодавство.
Висновки. Таким чином, можемо констатувати, що питання єдності
змісту електронного документа (фактичні дані) та його форми (джерело,
матеріальний носій) є важливим у контексті допустимості електронного документа як доказу в кримінальному провадженні. Первинний матеріальний
носій та фактичні дані, що становлять інтерес для процесу доказування,
повинні утворювати нерозривну єдність, за умови якщо такий носій за процесуальною природою є документом-речовим доказом. І така єдність
змісту та форми не є обов’язковою за умови, якщо носій комп’ютерних даних за процесуальною природою виступає документом. В процесі отримання останнього шляхом копіювання комп’ютерних даних з першоджерела обов’язково потрібно використовувати електронний підпис. Це
спростить суб’єкту доказування розв’язання питання щодо достовірності та
авторства електронного (цифрового) документа, відповідно забезпечить
його допустимість як доказу в конкретному кримінальному провадженні. Також звернемо увагу на проблему визнання джерелом доказів електронних
документів, що містять копію нестійких у кіберпросторі комп’ютерних даних.
Не дивлячись на те, що законодавець й декларує однакові умови використання оригіналу електронного (цифрового) документа та його копії у процесі доказування, слідчому потрібно максимально відповідально ставитися
до належного їх засвідчення та застосувати заходи спрямовані на забезпечення збереження першоджерела у незмінному вигляді.
Перелік посилань
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THE ISSUE OF RECOGNITION AS A SOURCE OF EVIDENCE IN CRIMINAL
PROCEEDINGS OF ELECTRONIC (DIGITAL) DOCUMENTS
О. Samoilenko
Yu. Cherdyntsev
Based on the analysis of the nature of electronic (digital) documents, the article
defines the theoretical and practical aspects of recognizing digital documents as a
source of evidence in criminal proceedings.
It is noted that the carriers of electronic documents can be documents or documents-tangible evidence in terms of procedural significance. I state that the issue of
the unity of the content of an electronic document and its form (carrier) is important
from the standpoint of the admissibility of an electronic document as evidence. The
primary material carrier and the factual data that are of interest to the process of
proof must form an inseparable unity, provided that such a carrier, by its procedural
nature, is a material evidence document.
And such a unity of content and form is not necessary, provided that the carrier
of computer data is a document by its procedural nature. Separate recommendations
are formulated aimed at ensuring the admissibility of an electronic (digital) document
as evidence, in particular:
1) the admissibility of a document as a source of evidence will depend on the accuracy of compliance with the requirements for formalizing the results of an investigative (detective) action, in particular, regarding the description of the content of computer
data, their packaging, typographical errors, signing of packaging material, etc.;
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2) law enforcement officers must perform all their actions in compliance with the
rules apply specifically to the circulation of electronic (digital) documents;
3) for a subject that performs actions to obtain (copy) computer data, it is mandatory to use an electronic signature. This will significantly simplify the decision about
proof of the reliability and authorship of the electronic (digital) document.
Attention is also focused on the problem of recognition as a source of evidence
of electronic documents containing a copy of unstable computer data from cyberspace. Even though the law declares equal conditions for the use of the original
electronic (digital) document and its copy in the process of proving, the subject of
proof should be as responsible as possible for their proper certification and apply
measures aimed at ensuring that the original source is preserved unchanged.
Key words: proof, admissibility, electronic (digital) document, electronic media,
computer data, factual data.
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БУЛІНГ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Стаття присвячена поняттю булінгу, його суспільній небезпеці. Визначені основні види булінгу та його характерні ознаки. Досліджено стан і тенденції розповсюдження булінгу в Україні та за кордоном. Розглянуті особливості зарубіжного досвіду щодо протидії булінгу в шкільних закладах та
надані відповідні пропозиції.
Ключові слова: дитяча жорстокість, булінг, насильство, кібербулінг,
цькування, фізичне насильство, психічне насильство.

Постановка проблеми. Здорове суспільство – це майбутнє нації будьякої цивілізованої держави. Саме тому захист прав дитини [1; 2; 3; 5-8] на
сьогодні є одним із пріоритетних напрямків державної політики, особливо
коли мова йде про таке ганебне соціальне явище як булінг, з яким зіштовхується у певні періоди життя кожна людина.
Дана проблема вперше почала обговорюватися у 70-х роках
ХХ ст. [10, с. 139], до цього вона була поза увагою суспільства і вважалась
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чимось буденним. Вчені, побачивши кореляційний зв’язок між булінгом і
злочинністю, почали пов’язувати причини і наслідки злочинності з умовами,
в яких зростає і виховується людина. Адже у шкільні роки в людини формується уявлення про навколишній світ, а також лінія поведінки у суспільстві. Будь-яка форма насильства назавжди накладає свій відбиток на
особистості. Булінг – це перший крок до справжнього насильства і злочинної поведінки в подальшому житті людини, оскільки він зумовлює деформацію особистості. Як показують численні кримінологічні дослідження, в подальшому житті агресор (кривдник) більш схильний вчиняти насильницькі
злочини (нанесення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, розбійні
напади, домашнє насильство, навіть убивство), адже у нього залишається
звичка застосовувати силу задля досягнення своїх цілей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжні та вітчизняні
вчені розуміють суспільну небезпеку булінгу і неодноразово присвячували
йому свої публікації, зокрема: К. Дьюкс, І. Конн, Д. Ольвеус, А. Пікас,
В. Бесаг, О. Дроздов, А. Закалюк, О. Джужа, В. Василевич, М. Дмитренко,
В. Панок, І. Лубенець, Я. Кулик та ін. Необхідно зауважити, що питанням
цькування раніше займалися виключно педагоги, психологи та соціологи в
рамках своїх досліджень, а в кримінологічних публікаціях дитяча агресивна
поведінка розглядалася лише як маргінальна. На сьогодні залишилося багато невирішених питань стосовно запобігання булінгу в шкільних освітніх
закладах з метою протидії злочинності в майбутньому.
Мета дослідження. У статті зроблено спробу дослідити основні види
булінгу, що вчиняється в шкільних освітніх закладах та визначити його характерні ознаки; надати кримінологічну характеристику ознак найбільш
розповсюджених видів булінгу та запропонувати шляхи вирішення цієї проблеми.
Викладення основного матеріалу. Сьогодні в світі не існує єдиної
точки зору щодо визначення дефініції «булінг» (від. англ. to bull – переслідувати), проте, в багатьох джерелах думка науковців збігається у тому,
що під ним необхідно розуміти цькування, агресивне переслідування одного із членів колективу (учнів, студентів, колег по роботі) з боку іншої
особи, або групи осіб, спрямоване на те, щоб визвати у жертви страх та
підкорити її собі. Спеціалізована структура (дитячий фонд) ООН ЮНІСЕФ
визначає булінг як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку, яка
призводить до цькування дитини іншою дитиною чи групою дітей з метою
приниження, залякування та демонстрації сили [22] і з цим визначенням
можна, в цілому, погодитись. В українському законодавстві дається більш
ширше за своїм змістом визначення булінгу – в ст. 173-4 Кодексу України
про адміністративні правопорушення «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу», зазначено, що «булінг (цькування), тобто діяння учасників
освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього
процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному
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або фізичному здоров’ю потерпілого ...» [4]. Виходячи з цього визначення,
типовими ознаками булінгу є: а) систематичність діяння; б) наявність
сторін (кривдник (булер), жертва і спостерігачі); в) дії або бездіяльність
кривдника, внаслідок чого є заподіяння фізичної або моральної шкоди.
Для прикладу, у квітні 2021 р. 15-річна учениця однієї із шкіл м. Запоріжжя вчинила самогубство через булінг у школі, про що вона повідомила
у передсмертній записці. За словами матері дитини, дівчинка піддалася
цькуванню з боку вчительки, що виражалося в образливих словах та доведенні дівчини до істерик. У зв’язку із цим, справу перекваліфікували зі
ст. 115 Кримінального кодексу України (далі – КК України) з додатковою
кваліфікацією «Самогубство» на ст. 120 КК України «Доведення до самогубства» [23].
Існують такі види булінгу.
Психологічний булінг – так званий вербальний, наносить психологічну
травму шляхом словесних образ (образливе ім’я з яким постійно звертаються до жертви), погроз, переслідувань, розповсюдження неправдивих
чуток, плювання в обличчя, ізоляція від колективу, залякувань, і має на меті
завдати жертві емоційних страждань. Всі ці дії спрямовані кривдником на
потурання людської гідності і таке насильство особливо небезпечне тим,
що наносить серйозну психологічну травму дитині. Якщо вчасно не звернутися до фахівців-психологів, то вона залишиться на все життя, і це може
призвести до непоправних наслідків. Інколи трапляються випадки, коли
жертви вербального булінгу також застосовують вербальне насильство і
стають агресорами [16, с. 73].
Особливо вразливою до булінгу є категорія дітей з особливими потребами – інваліди. Згідно з Законом України «Про освіту» [5] та Концепцією
Нової української школи, у школах стартувала інклюзивна освіта (від inclusion – включення), що передбачає навчання будь-якої особи, незалежно
від стану здоров’я, наявності фізичних вад чи інтелектуальних порушень
мати право на отримання якісної освіти, тобто виключає дискримінацію
дітей і створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами [15].
Часто ці діти стають предметом систематичних насмішок внаслідок фізичних вад та зовнішнього виду (кульгавість, дитина носить окуляри, порушення мови та ін.). Саме тому вкрай важливо своєчасно звертати увагу
батьків і вчителів на ці факти та проводити з дітьми профілактичні бесіди
щодо неприпустимості будь-якого насильства в шкільному колективі (оточенні). Часто піддаються цькуванню в класі і звичайні діти з приводу:
а) зовнішнього виду: речей (взуття/одяг), зачіски, кольору волосся (рудий,
занадто кучерявий), форми носа/вух, заячої губи, надмірної ваги або,
навпаки, худорлявості; б) незвичайного тембру голосу (картатості);
в) місця проживання та ін.
До психологічного виду булінгу відносять і кібербулінг, який полягає у
розповсюдженні фотографій та відео (наприклад, побиття дитини чи зроблені в роздягальні/вбиральні) жертви цькування у соцмережах (Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, ТікТок та ін.).
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Фізичний булінг – полягає в побитті дитини на шкільних майданчиках, у
дворах після школи, у вбиральнях/роздягальнях; змушують вставати у
пози, що принижують людську гідність (наприклад, вставати навколішки перед кривдником та просити перед ним публічного вибачення); штовхання;
удари, пінки та нанесення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості.
Економічний булінг –
здійснюється
шляхом
псування
речей
жертви (наприклад, порізаний одяг/взуття, розчавлені окуляри); вимаганні
грошей, телефонів та інших гаджетів, їжі. Також до економічного булінгу
можна віднести крадіжку, відбирання або ховання речей жертви (крадіжка
теплих речей в роздягальні восени/узимку).
Сексуальний булінг – полягає у погрозі здійснити сексуальне насильство; жарти, торкання та обійми сексуального характеру; знімання з жертви
у присутності інших осіб спідньої білизни; вульгарні жести. Сьогодні діти
швидко опановують навички роботи з різноманітними програмами, наприклад, Фотошоп та ін. графічними редакторами, за допомогою яких можна
створити будь-які зображення, зокрема й порнографічного характеру. Все
це викладається в соцмережі або розсилається через месенджери на телефони.
За ознаками булінг буває: а) неусвідомлений, коли дії не сприймаються
дитиною як насильницькі; б) усвідомлений, коли агресор розуміє серйозність своїх дій і наслідків. За кількістю учасників: а) індивідуальний: переслідувач-жертва; б) груповий, насильство здійснюється колективно. За
формою булінг буває: а) словесні образи, погрози; б) образливі жести або
дії, плювки; в) бойкот; г) вимагання грошей, їжі, речей; д) пошкодження
майна; є) фізичне насильство (удари, щипки, штовхання, підніжки, викручування рук, будь-які дії, що заподіюють біль або інші тілесні ушкодження);
е) приниження за допомогою засобів комунікаційного зв’язку (смс, електронні листи, образливі репліки і коментарі); ж) поширення неправдивих чуток і пліток.
Розглянувши види булінгу можна з упевненістю сказати, що внаслідок
насильства дитина у 90 % випадків почуває себе самотньою і перестає
цікавитись суспільним життям, постійно переживає стрес, сором, вину внаслідок своєї неповноцінності. Все це деструктивно впливає на її психічний
та фізичний розвиток. Часто для такої дитини характерне: відчуження, замкнутість, порушення сну, для малих дітей енурез, порушення харчування,
небажання ходити до школи (прогули), сплески емоційного стану (злість,
дратівливість, плаксивість), тривала депресія, або, навпаки, неадекватна
поведінка, нав’язування себе іншим та стрімке бажання будь-яким чином
утримати спілкування з іншою людиною [14].
Характерною особливістю булінгу є те, що агресор намагається будьяким чином нашкодити жертві, шляхом образ, принижень. Важливим аспектом вважається те, що агресор повністю розуміє, що своїми діями він може
нашкодити жертві і цілком бажає настання такого результату. Окрім цього,
агресор бажає самоствердитися за рахунок жертви у групі однолітків. Найчастіше булінг відбувається у тих місцях, де немає контролю з боку дорослих осіб (шкільні двори, майданчики, коридори, вбиральні, роздягальні).
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Також кривдники можуть піддавати цькуванню дитину по дорозі до школи,
або вдома, надсилаючи образливі повідомлення через телефон або
соціальні мережі.
Необхідно зазначити, що булінг розповсюджений у всіх державах світу
і особливе занепокоєння викликає саме дитячий булінг, адже жорстоке поводження з дитиною призводить до негативних наслідків: у кращому
випадку вона не хоче йти до школи, найгірший сценарій подій – коли у дитини з’являються певні психологічні та психосоматичні розлади, коли цькування доводить до суїциду [17, с. 45].
За оцінками спеціалістів, у Німеччині щорічно жертвами булінгу стають
не менше як 1,5 млн. осіб із яких близько 10 % учиняють із цієї причини
самогубства [11, с. 7]. Згідно дослідженню, проведеному в 2017 р. PISA
(Programme for International Student Assessment було опитано 540 000
підлітків з 72 країн у віці 15 років), найменшу кількість постраждалих від
булінгу було зафіксовано в Швеції та Південній Кореї (менше 12 %), проте
старшокласники пожалілися, що вони страждають на агресію і психологічний терор з боку однокласників. У Німеччині 15,7 % школярів страждають декілька разів на місяць від психологічних та фізичних знущань з боку
однолітків. Майже кожен десятий респондент (9,2 %) зазначив, що є об’єктом насмішок та принижень, а 2,3 % вказали, що стали жертвами фізичної
агресії з боку однолітків. Про поширення неправдивих чуток зауважили –
7,3 % підлітків. Від фізичної агресії найчастіше страждають хлопці, особливо з сімей мігрантів, а дівчата частіше стають жертвами неправдивих чуток [20]. Не краща ситуація в Латвії, де зафіксовано високий рівень знущань
і кожен третій підліток (30,6 %) є жертвою булінгу [21]. У світі більше 1/3
школярів стали жертвами булінгу у віці від 13 до 15 років, а це близько
150 млн. осіб [21].
Нажаль, дана проблема не обійшла осторонь Україну і, на думку незалежних експертів, вона знаходиться у першій десятці країн Європи по
розповсюдженню булінгу серед 11-15 річних підлітків [14]. За даними «Ла
Страда Україна» у 2018 році було проведено низку опитувань учнів закладів освіти з Донецької та Луганської областей щодо розповсюдження
конфліктів в учнівському середовищі. Результати приголомшують: 37 % респондентів відповіли, що конфлікти призвели до бійок або ж тілесних
ушкоджень, 52,5 % учнів зазначили, що конфлікт призводив до образ і принижень, 30,5 % – до цькування когось з учнів. Покарати винуватця конфлікту самостійно були готові 11 % опитаних [13, с. 6].
Як показують незалежні оцінювання найвищий показник жертв булінгу
серед дітей віком від 12 до 14 років [18]. Майже кожен тиждень у засобах
масової інформації з’являється інформація про випадки цькувань та побиття дітей однолітками, яка викликають значний резонанс у суспільстві.
Так, наприклад, семикласнику однокласники зламали хребет, а 11-річна
дівчинка попала у реанімацію після атаки однолітків, в одному із відео 15річна дівчина побила іншу та звеліла встати перед нею на коліна [19]. І такі
випадки непоодинокі. Не завжди кривдник покараний, водночас образи не
зникають безслідно для жертви цькування. У 2018 р. в українських школах
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зафіксували біля 109 тис. випадків звернення до психологів після
булінгу [14]. Зазвичай психологічний булінг носить латентний характер,
проте за даними ЮНІСЕФ Україна, 89 % українських школярів піддаються
булінгу і це досить тривожні цифри. Фізичне насильство становить менше
1/3 випадків булінгу. У 52 % випадків школярі піддають знущанню своїх однолітків з приводу зовнішності. 40 % дітей тримають все в собі, оскільки
соромляться розповісти про те, що піддаються систематичним нападам з
боку однолітків. Як зазначається в дослідженні, 69 % дітей відмічають, що
найчастіше булінг відбувається вживу, 20 % – у соцмережах, 1 % – по телефону [24]. Найчастіше піддаються психологічному тиску – дівчатка, а
хлопці частіше потерпають від фізичного насильства та погроз. Більшість
дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так як інші
діти [13, с. 6].
Наприкінці 2020 р. в Україні були оприлюднені статистичні дані щодо
розгляду судами булінгу в шкільних навчальних закладах. Так, за два роки
існування антибулінгового закону [9] суди фактично розглянули 618 справ,
із них найбільше справ було розглянуто у таких областях: Тернопільській (49), Кіровоградській (46), Київській (43), Херсонській (39), Миколаївській (35), м. Києві (32), Вінницькій (30) тощо. Найменшу кількість справ було
зафіксовано у Рівненській (3) та Волинській (8) областях [21]. Це свідчить
про те, що суспільство починає розуміти всю серйозність проблеми і звертатися за допомогою у відповідні органи. Слід відмітити, що дитяча жорстокість дедалі молодшає, про що свідчить проведене нами дослідження.
Проблемою є те, що малолітні кривдники (6-9 років) не завжди усвідомлюють своїх вчинків, і часто образи сприймають за жарти чи гру. Як показали
наші результати анонімного опитування батьків 1-2 класів однієї із київських шкіл, 36 % школярів систематично страждають від фізичного і психічного булінгу. Цікавим вважається те, що при опитуванні вчителів, вони зазначили, що їм такі випадки не відомі.
Вагомою причиною булінгу є ігнорування дорослими цієї проблеми.
Вони часто випускають із виду приховану проблему в дитячих конфліктах,
не звертають увагу на депресію або плутають депресію з підлітковими
емоційними гойдалками. Батькам завжди треба пам’ятати, що дитина не
може сама дати ради своїм діям і у такий складний період може вчинити
навіть самогубство. Саме тому увага вчителів і батьків повинна бути приділена індивідуальній і віктимологічній профілактиці булінгу. Показним з
цього приводу, вважається, на наш погляд, досвід Німеччини, яка втілює у
життя Антибулінгову програму (медіація), розроблену спеціалістами Скандинавських країн. Суть даної програми полягає у тому, що викладач школи
просить жертву і кривдника описати інцендент у письмовій формі. І він же
дає письмову оцінку ситуації. Батьки дітей, які беруть участь у конфлікті,
отримують копії цих документів і, в свою чергу, надають в школу у письмовій формі свої зауваження. Таким чином, батьки отримують достовірну
інформацію про події відносно своїх дітей. Після цього конфліктуючі сторони запрошуються на бесіду із викладачем школи. Мета цієї зустрічі –
знайти вирішення проблеми в інтересах постраждалої дитини [12]. Отже,
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своєчасні заходи протидії булінгу, зокрема й в шкільних освітніх закладах,
будуть найбільш ефективними і дієвими коли між батьками і вчителями
складеться повна взаємодія.
Висновки. З огляду на вищевикладене, можна надати наступні пропозиції з приводу запобігання булінгу в українських шкільних закладах:
1) у молодших класах у рамках навчального курсу «Я досліджую світ»
необхідно приділяти увагу питанням небезпеці дитячого булінгу (особливо
кібербулінгу) в шкільному середовищі із залученням відповідних фахівців,
задля чого доцільно показувати ситуації з фактами такого насильства і обговорювати їх з дітьми, щоб у подальшому уникнути подібних;
2) шкільним психологам варто частіше проводити психологічну роботу
з учнями молодших класів, особливо з конфліктними дітьми;
3) розповсюджувати серед школярів буклети «Насильству – ні!»;
4) проводити медіацію між жертвою і кривдником, де необхідно розглянути та обговорити причини і наслідки конфлікту, а також прийняти
відповідні рішення, що будуть спрямовані на усунення негативних наслідків
і не повторення їх у майбутньому.
Перелік посилань
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BULLYING AS AN OBJECT OF CRIMINOLOGICAL RESEARCH
G. Pishchenko
O. Soloveу
The article is devoted to the concept of bullying, its social danger. The main
types of bullying and its characteristics are identified. The state and tendencies of
bullying spread in Ukraine and abroad are studied. Peculiarities of foreign experience in combating bullying in schools are considered and appropriate proposals are
given.
It is noted that today in the world there is no single point of view on the definition
of "bullying", however, in many sources the opinion of scientists coincides that it
should be understood as harassment, aggressive persecution of one of the team
members (students, colleagues, colleagues) by another person or group of persons,
aimed at causing fear in the victim and subjugating it to himself. UNICEF defines
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bullying as the unwanted aggressive behavior of school-age children that results in
the child being bullied by another child or group of children in order to humiliate,
intimidate and demonstrate force, and the authors agree. The Ukrainian legislation
gives a broader definition of bullying – Article 173-4 of the Code of Administrative
Offenses of Ukraine "Bullying (harassment) of a participant in the educational process" states that "bullying (harassment), ie the actions of participants in the educational process, which are psychological, physical, economic, sexual violence, including the use of electronic means of communication committed against a minor or a
minor or such a person against other participants in the educational process, as a
result of which the mental or physical health of the victim may or may not have been
harmed ...". Therefore, the typical features of bullying are: systematic action; the
presence of the parties (offender (bully), victim and observers); actions or omissions
of the offender, as a result of which there is physical or moral damage.
Suggestions for the prevention of bullying in Ukrainian schools: 1) in junior classes in the course "I explore the world" should pay attention to the dangers of child
bullying (especially cyberbullying) in the school environment with the involvement of
relevant professionals, for which it is advisable to show situations with facts of such
violence and discuss them with children in order to avoid such in the future; 2) school
psychologists should more often conduct psychological work with primary school
students, especially with conflicting children; 3) distribute booklets "Violence – no!"
Among schoolchildren; 4) conduct mediation between the victim and the perpetrator,
where it is necessary to consider and discuss the causes and consequences of the
conflict, as well as make appropriate decisions aimed at eliminating the negative
consequences and not repeating them in the future.
Key words: child abuse, bullying, violence, cyberbullying, harassment, physical
violence, mental violence.
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Стаття присвячена аналізу новел міжнародного співробітництва щодо
збору доказів в електронній формі, відповідно до ухваленого Радою Європи
Другого додаткового протоколу Конвенції про кіберзлочинність, який забезпечує правову основу для розкриття інформації про реєстрацію доменних
імен, для прямого співробітництва з постачальниками послуг для одержання
інформації про абонентів, про трафік, співробітництво в надзвичайних ситуаціях, оновлює процедуру відео-конференцій.
Ключові слова: докази в електронній формі, дані про рух інформації,
транскрибування.

Постановка проблеми. Усвідомлюючи глибокі зміни, спричинені
переходом на цифрові технології, конвергенцією і глобалізацією комп’ютерних мереж, держави-члени Ради Європи визнали необхідність спільної
кримінальної політики, спрямованої на захист суспільства від кіберзлочинності, шляхом створення відповідного законодавства і налагодження
міжнародного співробітництва. Таке рішення було зумовлене необхідністю
зупинення дій, спрямованих проти конфіденційності, цілісності і доступності
комп’ютерних систем, мереж і комп’ютерних даних, а також зловживання
такими системами, мережами і даними, шляхом встановлення кримінальної відповідальності за таку поведінку, надання повноважень,
достатніх для ефективної боротьби з такими кримінальними правопорушеннями шляхом сприяння їхньому виявленню, розслідуванню, як на
національному, так і на міжнародному рівнях, і укладення домовленостей
щодо швидкого і надійного міжнародного співробітництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Докази в електронній формі
розглядали В. Волзов, Н. Джонс, Е. Джорж, О. Косаревська, Ф. Меріда,
У. Расмусен та інші автори.
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Мета дослідження. Внесення пропозицій до кримінального процесуального законодавства України відповідно до нових міжнародних стандартів збору доказів в електронній формі, створення відповідних органів,
уповноважених на проведення консультацій та контролю за виконанням запитів на негайне надання інформації у надзвичайних ситуаціях.
Викладення основного матеріалу. Практично будь-який злочин в наші
дні швидше за все пов’язаний з електронним пристроєм, який має пам’ять або
якусь форму програмування. Навіть якщо такий пристрій не використовувався
безпосередньо в контексті злочину, дії особи, що вчинила злочин, цілком
ймовірно могли бути зафіксовані або записані на камеру відеоспостереження
або за допомогою пристрою глобальної системи позиціонування (GPS), що
встановлений на мобільному пристрої або в транспортному засобі. Забезпечення отримання електронних доказів за допомогою цифрової криміналістичної експертизи та слідства стало основним інструментом притягнення злочинців до відповідальності. Поширення Інтернету та його застосування
призвело до того, що докази можна знайти не лише на персональних
комп’ютерних пристроях, але й на веб-сайтах, у соціальних мережах, електронних листах та месенджерах. Розвиток «хмарних» обчислень (де програми
та дані зберігаються віддалено, за межами країни та в невизначених місцях)
означає, що обробка потенційних електронних доказів відповідно до перевірених принципів та практики стає важливішою, ніж будь-коли.
Дискусії науковців та практиків щодо термінологічного визначення
«електронних доказів» не є предметом даної статті, а тому для цілей дослідження використаємо поняття надане в Посібнику з питань електронних
доказів для співробітників правоохоронних органів, прокурорів та суддів,
розробленому в 2020 р., згідно з яким електронні докази – це будь-яка інформація, що генерується, зберігається або передається в цифровій
формі, яка згодом може знадобитися для підтвердження або спростування
факту, оскаржуваного в межах провадження. Попри те, що в різних юрисдикціях норми можуть відрізнятися, загалом під час оцінювання електронних доказів для судового розгляду слід враховувати такі критерії: автентичність, повнота, надійність, переконливість, пропорційність [1, с. 12].
23.11.2001 була прийнята Радою Європи Конвенція про кіберзлочинність, яка мала на меті підвищення ефективності розслідувань кримінальних правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними системами і даними, а також надання можливості збирання доказів в електронній формі [2]. Для
цілей Конвенції були сформульовані визначення окремих понять
(комп’ютерна система, комп’ютерні дані, постачальник послуг, дані про рух
інформації), а також передбачені заходи, які мають здійснюватися на національному рівні (Розд. II), що стосуються матеріального кримінального
права та процедурного (процесуального) права. Враховуючи особливості
способів вчинення кіберзлочинів з використанням мережі Інтернет та дистанційного запуску шкідливих програм, питанням міжнародного співробітництва присвячений окремий розділ Конвенції (Розд. III), в якому визначено
загальні принципи міжнародного співробітництва; принципи екстрадиції;
загальні принципи взаємної допомоги; процедури, пов’язані із запитами про
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взаємну допомогу у разі відсутності відповідних міжнародних угод.
Упродовж двадцяти років цей документ, відомий як «Будапештська
конвенція», залишається найбільш актуальною міжнародною угодою, що
передбачає інструменти процесуального права для збору електронних
доказів та міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження. Втім еволюція інформаційних та телекомунікаційних
технологій відкрила безпрецедентні можливості для людства, водночас
створила значні труднощі у галузі кримінального правосуддя, оскільки
електронні докази зберігаються все частіше на серверах в іноземних (або
в невідомих) юрисдикціях, в мінливих або множинних юрисдикціях, тобто в
«хмарному сховищі», а повноваження правоохоронних органів обмежені
територіальними кордонами.
На конференції Ради Європи, присвяченій 20-річчю Будапештської конвенції, яка відбулася в листопаді 2021 р. (автор статті є учасником даного заходу) було зазначено про необхідність забезпечення виконання конвенційних положень шляхом створення загальної системи моніторингу,
розробки нових юридичних обов’язкових стандартів, що зумовлені новими викликами. 17.11.2021 Комітет міністрів Ради Європи прийняв Другий
додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який скерований
на розширення міжнародного співробітництва та розкриття електронних
доказів [3]. Протокол скерований на вирішення низки питань, зокрема: 1) як
домогтися більш ефективного використання облікового запису або інтернет-протоколу, який використовується для вчинення злочину; 2) як та на
яких умовах здійснювати співробітництво з постачальником послуг, який
перебуває на території іншої держави, для одержання електронних доказів;
3) як без зволікань домогтися розкриття даних, включаючи дані про зміст,
від іншої держави в надзвичайних ситуаціях; 4) як зробити міжнародне
співробітництво більш ефективним та чи можна надати правоохоронним
органам додаткові інструменти для збору електронних доказів.
Підставами для прийняття Другого додаткового протоколу стали:
1) зростання випадків використання інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи Інтернет-послуги, зростання кіберзлочинності, що ставить під загрозу демократію та верховенство права;
2) збільшення кількості потерпілих від кіберзлочинів та важливість забезпечення правосуддя для захисту прав потерпілих;
3) обов’язок держави нести відповідальність за захист суспільства та
фізичних осіб не тільки в реальному світі, але й в Інтернеті, у тому числі шляхом ефективного розслідування кіберзлочинів та судового провадження;
4) докази злочину зберігаються в електронній формі в комп’ютерних системах, які перебувають під юрисдикцією іноземних, досить часто декількох держав.
Аналіз Другого додаткового протоколу свідчить про те, що ним створено правову основу для прямого співробітництва з постачальниками
послуг (ст.ст. 6,7), прискорених форм співробітництва для розкриття інформації про абонента та дані трафіку (ст. 8), прискореного співробітництва та розкриття інформації у надзвичайних ситуаціях (ст.ст. 9, 10),
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передбачені додаткові інструменти взаємної допомоги (ст.ст. 11, 12), захист даних та інші гарантії верховенства права ( ст.ст. 13, 14).
Перш за все, варто зазначити, що метою прийняття Другого додаткового
протоколу стало, зокрема, розширення співробітництва щодо боротьби з
кіберзлочинністю та збору доказів у будь-якому кримінальному провадженні в
електронній формі з використанням додаткових інструментів задля сприяння
підвищення ефективності взаємної допомоги та інших форм співробітництва
між компетентними органами. Дане формулювання значно розширює можливості використання способів співробітництва та інструментів при розслідуванні
не тільки конвенційних кіберзлочинів, або злочинів, передбачених Розд. XVI
КК України, що зумовлює внесення змін до національного процесуального законодавства у якості загальних норм збору електронних доказів у будь-якому
кримінальному провадженні.
По-друге, для цілей Другого додаткового протоколу було ряд понять, зокрема: «надзвичайна ситуація», якою визнається ситуація, що створює
значний та неминучий ризик для життя або безпеки будь-якої фізичної особи;
«персональні дані» – інформація, що має відношення до ідентифікації особи;
«передаюча Сторона» – Сторона, яка передає дані у відповідь на запит або
у рамках спільної слідчої групи на території якої знаходиться постачальник
послуг щодо передачі даних або організація, що надає послуги з реєстрації
доменних імен. З огляду на це варто зазначити, що в ст. 541 КПК України
дається роз’яснення термінів «запитуюча сторона» (п. 4 ч. 1) та «запитувана
сторона» (п. 5 ч. 1), однак у випадку, зокрема, застосування принципу
надання доказової інформації за власною ініціативою держава виступає у
якості передаючої сторони, однак даний термін відсутній в чинному законодавстві України. Отже, з урахуванням вказаного та положень Другого додаткового протоколу доцільно доповнити ст. 541 КПК України терміном «передаюча сторона», під яким слід розуміти державу, що передає дані у відповідь
на запит або у рамках спільної слідчої групи на території якої знаходиться
постачальник послуг щодо передачі даних або організація, що надає послуги
з реєстрації доменних імен, а також державу, яка надає доказову інформацію
за власною ініціативою без запиту.
По-третє, одержання доказів у рамках міжнародного співробітництва
було ускладнене низкою факторів, окремі з яких усунені прийняттям даного
документу. Так, відповідно до Другого додаткового протоколу, не
визнається підставою для відмови у міжнародному співробітництві:
1) відсутність такого складу правопорушення в законодавстві запитуваної
держави; 2) інше термінологічне визначення діяння; 3) віднесення діяння
до іншої категорії тяжкості.
По-четверте, Другим додатковим протоколом передбачається процедура, що сприяє розширенню прямого співробітництва з постачальниками послуг та суб’єктами, що перебувають на території іншої сторони, а також між органами з питань розкриття збережених
комп’ютерних даних. Даний спосіб одержання електронних доказів скерований на оперативне використання даних. Водночас, згідно зі ст. 545
КПК України центральними органами міжнародного співробітництва є Офіс
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Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України та
Міністерство юстиції. Згідно зі ст. 35 Конвенції про кіберзлочинність вимагається створення цілодобової мережі (24/7) для надання негайної допомоги для розслідування або переслідування стосовно кримінальних правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними системами і даними, або з метою
збирання доказів у електронній формі, що стосуються кримінального правопорушення. Така допомога включає сприяння або, якщо це дозволяється
її внутрішньодержавним законодавством і практикою, пряме: надання технічних порад; збереження даних відповідно до ст.ст. 29 і 30; збирання доказів, надання юридичної інформації і встановлення місцезнаходження
підозрюваних. Однак, незважаючи на це, в Законі України «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність» зазначено, що Міністерство
внутрішніх справ України є органом, на який покладаються виключно повноваження щодо створення та функціонування цілодобової контактної
мережі [4], тобто інший орган не визначено у якості центрального для такого міжнародного співробітництва. На виконання доручення Президента
України від 03.12.2010 № 02/78475-01 МВС України було створено контактний пункт з реагування на кіберзлочини у структурі Департаменту боротьби
з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України. На підставі Постанови
Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831 утворено Департамент
кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національної
поліції [5]. Наразі Департамент кіберполіції Національної поліції України
здійснює реагування на запити зарубіжних партнерів, які надходять по каналах Національної Цілодобової мережі контактних пунктів. Очевидною є
неузгодженість національного законодавства з конвенційними положеннями, оскільки більшість запитів, які надсилаються та надходять каналами
національного контактного пункту, стосуються отримання інформації, яка
знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,
їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, так як ця інформація здебільшого має суто технічний характер та є первинною інформацією при проведенні перевірки за будь-яким фактом учинення кримінального правопорушення. Проте, відповідно до чинного законодавства, виконання запитів від
органів досудового розслідування інших держав не входять до його компетенції [6, с. 154]. Крім цього, на відміну від ряду держав, в Україні згідно зі
ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації», доступ до інформації
про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому
числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі
рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом [7]. Рішенням цього питання є внесення доповнення до ст. 545
КПК України щодо визнання повноважень Департамент кіберполіції Національної поліції України щодо виконання запитів у рамках кримінального
провадження та внесення змін до Положення про Департамент [8]. Другий
додатковий протокол передбачає вищий рівень оперативності та доцільність прискореної процедури шляхом одержання даних безпосередньо від
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суб’єкта, який володіє інформацією, або під контролем якого вона перебуває, тобто без опосередкованого звернення до контактного центру, що
зумовлює доцільність детального вивчення таких способів одержання
електронних доказів перед його ратифікацією.
За міжнародними стандартами, до процедур, що сприяють розширенню прямого співробітництва з постачальниками послуг та суб’єктами,
що перебувають на території інших держав, відноситься: 1) запит на
надання інформації, що має відношення до реєстрації доменних імен;
2) розкриття інформації про абонента. Держави мають прийняти законодавство та інші заходи, які можуть бути необхідними для надання компетентним органам права та повноважень для цілей кримінального провадження направляти запит організації, що надає послуги з реєстрації
доменних імен на території іншої держави, щодо надання інформації, що
перебуває у володінні або під контролем даної організації, в цілях ідентифікації особи, яка зареєструвала те чи інше доменне ім’я, або встановлення контакту з такою особою. Водночас має бути прийняте законодавство, що дозволяє суб’єктам, що перебувають на території держави,
розкривати таку інформацію на запит, що надійшов від компетентних органів іншої держави. Запит включає в себе: дату складання запиту, а також
ідентифікаційні та контактні дані компетентного органу, що надіслав запит;
доменне ім’я, щодо якого запитується інформація, та детальний перелік запитуваної інформації, включаючи конкретні елементи таких даних; заяву
про те, що запит виданий у відповідності з Другим додатковим протоколом,
що необхідність одержання інформації виникла у зв’язку з її безпосереднім
відношенням до конкретного кримінального провадження, та що дана інформація буде використана виключно для цілей даного кримінального провадження; строк та порядок розкриття інформації, а також будь-які інші процедурні інструкції.
У випадку прийнятності для даної організації, запит може бути надісланий в електронній формі, при цьому має бути забезпечений відповідний
рівень безпеки та підтверджена дійсність. У випадку відмови організації від
співробітництва запитуюча сторона має право звернутися з проханням вказати причину, з якої не розкривається запитувана інформація. Запитуюча
держава також має право на звернення за консультацією до держави, на
території якої знаходиться організація, що відмовила в розкритті інформації, з тим, щоб встановити, наявність заходів забезпечення одержання
запитуваної інформації. Для цього під час ратифікації Другого додаткового
протоколу до Конвенції про кіберзлочинність держави мають визначити орган, уповноважений для проведення консультацій.
Щодо розкриття інформації про абонента, то кожна держава приймає
законодавство та має вжити інших заходів, які скеровані на забезпечення
механізму надання компетентним органам прав та повноважень видавати
розпорядження, які направляються безпосередньо постачальнику послуг,
що перебуває на території іншої держави, з тим, щоб забезпечити розкриття певних збережених даних про абонента, які перебувають у власності або під контролем даного постачальника послуг, за умови, що така
193

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67

інформація є необхідною у даному кримінальному провадженні. Також на
законодавчому рівні має бути закріплено право постачальника послуг розкривати такі дані про абонента. Розпорядження про надання інформації
має бути видано або прокурором, або судом, або іншим компетентним органом під наглядом останніх, або під іншим незалежним наглядом. В розпорядженні на розкриття інформації про абонента вказуються: назва органу,
що видав розпорядження, та дата; заява про те, що розпорядження
надіслано відповідно до Другого додаткового протоколу; назва та адреса
постачальника послуг, якому дане розпорядження необхідно вручити; правопорушення, яке підлягає розслідуванню чи судовому розгляду; назва органу, який потребує одержання таких даних про конкретного абонента; детальний опис даних про конкретного абонента. Таке розпорядження
супроводжується додатковою інформацією: описом внутрішніх правових
підстав наділення органу правом та повноваженнями звертатися з таким
розпорядженням; посиланням на правові норми та вказівкою санкцій за
дане кримінальне правопорушення; контактною інформацією органу, якому
належить передати дані про абонента, та у якого постачальник послуг
може запросити додаткову інформацію; інформацією щодо строків та порядку передачі даних про абонента; інформацією про те, чи застосовувалися раніше заходи для збереження даних, включаючи дату прийняття
рішення; будь-якими процедурними інструкціями та інформацією, яка може
сприяти забезпеченню розкриття даних. Також може надаватися інформація про певні обставини, факти, пов’язані з розслідуванням чи судовим
розглядом. Для організації виконання такого способу одержання даних
держава має визначити орган, якому надсилаються такі розпорядження
для відома, а також уповноважений для консультацій орган.
У випадку відмови від виконання розпорядження без наведення причин
через 30 днів після надсилання розпорядження або строку визначеного в
розпорядженні, держава має право вимагати розкриття даних відповідно
до ст. 8 «Виконання розпорядження стосовно надання даних про абонента та технічних параметрів трафіку в прискореному порядку».
Сутність новел полягає в тому, що держави зобов’язані ухвалити законодавство, яке дозволяло б компетентним органам звертатися із запитом з
тим, щоб зобов’язати постачальника послуг, який знаходиться на території
запитуваної держави, надати певні збережені дані: 1) дані про абонента;
2) технічні параметри трафіку, які перебувають у власності або під контролем даного постачальника послуг для цілей конкретного кримінального
провадження. В запиті вказується: назва органу, що звертається з запитом;
заява про те, що розпорядження ґрунтується на Другому додатковому протоколі до Конвенції про кіберзлочинність; найменування та адреса постачальника послуг, якому необхідно вручити розпорядження; опис правопорушення, у зв’язку з яким виникла необхідність одержання інформації;
назва компетентного органу, який проводить розслідування (судовий
розгляд), якщо це не співпадає з органом, який направляє запит.
Також в якості додаткової інформації може надаватися опис правових
підстав для звернення даного органу з запитом; опис правових норм та
194

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів

санкції за правопорушення, яке є предметом кримінального провадження;
підстава, яка дає привід вважати, що даний постачальник послуг володіє
відповідними даними або контролює їх тощо. Запит надсилається в електронній формі. З дати одержання запиту запитувана держава докладає розумних зусиль для надання запитуваних даних не пізніше двадцяти днів у
випадку надання даних про абонента; не пізніше сорока п’яти днів у
випадку надання технічних параметрів трафіку. У випадку неможливості
вчасного виконання запиту, запитувана держава невідкладно повідомляє
запитуючу державу та вказує умови виконання. Під час ратифікації Другого
додаткового протоколу держави мають визначити орган, який буде уповноважений на реалізацію такого інструменту міжнародного співробітництва (чи то центральний орган міжнародного співробітництва, вказаний
при ратифікації Конвенції про кіберзлочинність чи інший).
Передбачається також прискорена процедура розкриття збережених комп’ютерних даних у надзвичайній ситуації (ст. 9). З цією метою
держави мають ухвалити законодавство, у відповідності з яким у надзвичайних ситуаціях контактні центри в мережі, які працюють 24 години на
добу 7 днів на тиждень (відповідно до ст. 35 Конвенції), можуть передавати
запит запитуючої держави контактному центру запитуваної держави з проханням про надання невідкладної допомоги в забезпеченні того, щоб постачальник послуг, який знаходиться на території запитуваної держави,
розкрив та надав збережені комп’ютерні дані за відсутності запиту про
взаємну правову допомогу.
В запиті окрім загальної інформації вказуються факти, які достатньою
мірою свідчать про наявність надзвичайної ситуації та яке відношення запитувані дані мають для кримінального провадження; детальний опис запитуваних даних; будь-яка інша інформація, яка може сприяти забезпеченню розкриття даних. Запит приймається в електронній формі. Держави
мають право приймати запит навіть переданий усно та вимагати підтвердження в електронній формі.
Додаткової регламентації зазнав порядок проведення відео-конференції.
Зокрема, запитуюча держава має право запросити, а запитувана держава дозволити одержати показання свідків або експертів в режимі відео-конференції.
Під час попередніх консультацій вирішуються питання: яка держава буде головувати (проводити допит); які органи та особи будуть присутні під час проведення допиту; одна чи обидві держави будуть складати присягу, роз’яснювати права та обов’язки експерта; порядок допиту свідка та експерта;
порядок належного забезпечення прав свідка та експерта; порядок розгляду
заяв про привілеї та імунітет; порядок розгляду заперечень на питання або
відповіді; одна чи обидві держави будуть забезпечувати письмовий переклад,
усний переклад та транскрибування. Центральні органи міжнародного
співробітництва підтримують прямий зв’язок, запитувана держава має право
прийняти запит, направлений в електронній формі.
Обов’язок забезпечити участь особи, показання якої або заяви запитуються, покладаються на запитувану державу. Без шкоди для юрисдикції у
відповідності до внутрішнього законодавства запитуючої держави, у тих
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випадках, коли під час проведення відео-конференції свідок або експерт:
1) дає завідомо неправдиві свідчення, в той час коли у відповідності з нормами внутрішньодержавного законодавства запитуваної держави запитувана держава зобов’язала таку особу давати правдиві показання; 2) відмовляється давати показання, у той час, коли у відповідності з нормами
національного законодавства запитуваної держави запитувана держава
зобов’язала таку особу давати показання; 3) вчиняє інші неправомірні дії,
заборонені нормами запитуваної держави, то на таку особу можуть бути
накладені санкції на території запитуваної держави таким же чином, як би
такі порушення (діяння) були вчинені у ході її внутрішнього розслідування (кримінального провадження).
За загальним правилом, запитувана держава несе всі витрати,
пов’язані з виконанням запиту за виключенням: гонорару експерта, який
дає показання; витрат на усний та письмовий переклад, а також транскрибування; витрати надзвичайного характеру. Деталізація діяльності щодо
перекладу свідчить про підвищення вимог до якості зафіксованої інформації, зокрема, виходячи з вимоги щодо транскрибування (від лат. transcribo – переписую), тобто способу запису усного мовлення з метою
найточнішого передавання на письмі усіх відтінків вимови (звуків) з тими
змінами, яких звук зазнає у процесі мовлення, за допомогою спеціальних
графічних знаків. Цю спеціальну систему письма використовують для точного запису звучання слів тієї чи іншої мови незалежно від її графічних та
орфографічних норм, тому до транскрибування вдаються, коли виникає потреба позначити звучання слова, відмінне від його написання [9]. Правила
проведення відеоконференції за взаємною згодою держав застосовуються
для цілей проведення аудіоконференції, для ідентифікації осіб та об’єктів.
Для проведення слідчих дій за участю підозрюваного або обвинуваченого
вимагаються додаткові умови та гарантії.
За взаємною згодою компетентні органи двох або більше держав мають право створити спільну слідчу групу та забезпечити її функціонування
на їхніх територіях з метою надання сприяння у проведенні кримінальних
розслідувань та судового розгляду у тих випадках, коли є достатні підстави
вважати, що посилена координація дій має особливе значення. Компетентні органи визначаються зацікавленими державами.
Процедура та умови, що регулюють діяльність спільних слідчих груп,
такі як визначення конкретних задач; склад, функції, тривалість, умови та
періоди продовження повноважень; місцеперебування; організаційна
структура, умови збору, передачі та використання інформації або доказів;
умови збереження конфіденційності; умови залучення органів однієї держави до слідчих дій, що проводяться на території іншої держави встановлюються за погодженням компетентних органів. У випадку необхідності
проведення слідчих дій на території однієї з зацікавлених держав компетентні органи цієї держави, що входять до складу спільної слідчої групи,
проводять такі дії без запиту у відповідності з національним законодавством. Одержана інформація або докази можуть бути використані державами за попереднім погодженням: для цілей, які визначені угодою про
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створення спільних слідчих груп чи провадження спільного розслідування;
для виявлення, розслідування та судового розгляду інших правопорушень,
які не були предметом даного співробітництва та не передбачені даною
угодою про створення спільних слідчих груп; для запобігання надзвичайним ситуаціям. Виключення полягає лише в тому, що одержання згоди не
вимагається, якщо основоположні принципи законодавства держави, яка
використовує інформацію або докази, передбачає розкриття інформації чи
доказів для захисту прав обвинуваченого в кримінальному провадженні.
Створення спільних слідчих груп та проведення спільного розслідування
може базуватися на підставі угод та за визначених умов для кожного конкретного випадку.
У відповідності зі ст. 15 Конвенції про кіберзлочини кожна держава має
забезпечити, щоб встановлення, виконання та застосування повноважень
та процедур, передбачених Протоколом, здійснювалося у відповідності з
умовами та гарантіями, передбаченими внутрішньодержавним законодавством, що забезпечує належний захист прав та свобод людини. В першу
чергу це стосується захисту персональних даних. Якщо на момент одержання персональних даних держави не уклали угоду, яка б встановлювала
рамкову домовленість про захист персональних даних, що передаються
задля запобігання, виявлення, розслідування та судового розгляду кримінального провадження, держави можуть здійснювати співробітництво на
підставі інших угод або домовленостей. При цьому кожна держава має бути
переконаною, що обробка персональних даних відповідає її нормативноправовій базі щодо захисту персональних даних при міжнародній передачі.
Другий додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочини не обмежує
держави укладати угоди з більш жорсткими умовами щодо конфіденційності та більш суворих гарантій при обробці персональних даних.
В цьому аспекті для України існують певні ризики, пов’язані з прогалинами щодо приєднання до міжнародних угод. Зокрема, 10.10.2018 був
відкритий для підписання Протокол про внесення змін до Конвенції про захист фізичних осіб під час автоматичної обробки персональних даних (ETS
№ 108) [10], метою якого стала модернізація цієї Конвенції (ETS
№ 108+) [11], з урахуванням нових викликів у сфері захисту фізичних осіб
при обробці персональних даних, що виникли після прийняття Конвенції (ETS № 108) у 1980 р. Протокол забезпечує належну та всебічну правову основу для сприяння обміну даними через кордони при ефективних
гарантіях використання. Особлива увага приділяється правам осіб в контексті алгоритмічного прийняття рішень, які особливо актуальні у зв’язку з
розвитком штучного інтелекту. Однак Україна в числі інших держав (Туреччина, Молдова, Румунія, Азербайджан) не підписала та не ратифікувала
модернізовану Конвенцію («108+») (2018 р.), що стане перешкодою до використання електронних доказів у міжнародному співробітництві, оскільки
такі держави можуть потрапити до чорного списку.
Щодо конфіденційних даних, то обробка персональних даних, які розкривають расове або етнічне походження, політичні погляди, релігійні чи
інші переконання, членство в профспілковій організації, генетичні дані,
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біометричні дані, які визнаються конфіденційними з огляду на обумовлення
ними фактору ризику, або персональних даних, які стосуються стану здоров’я або сексуального життя здійснюється виключно за наявності
відповідних гарантій, що забезпечують захист від ризику необґрунтованого
упередженого впливу внаслідок використання таких даних, зокрема від незаконної дискримінації.
Дискусійним є питання строків збереження даних, оскільки не існує
єдиних стандартів в країнах ЄС, а тому кожна держава зберігає персональні дані виключно у продовж такого періоду часу, який є необхідним та
доцільним з точки зору цілей обробки даних. З метою забезпечення даного
зобов’язання в національному законодавстві має бути встановлено конкретні строки збереження таких даних, або має бути визначений порядок
періодичного перегляду доцільності подальшого зберігання таких даних.
Доцільно в Закон України «Про електронні комунікації» внести доповнення
щодо строків зберігання даних.
Важливим є застереження щодо уникнення ризиків при прийнятті
так званих автоматизованих рішень. Рішення, які суттєво негативно
впливають на відповідні інтереси фізичної особи, не можуть бути засновані
виключно на результатах автоматизованої обробки персональних даних.
Прозорість роботи з електронними даними, забезпечується тим,
що кожна держава має сповіщати фізичну особу, персональні дані якої
були зібрані, та зазначати: правові підстави та цілі обробки даних; строки
збереження інформації та перегляду тривалості збереження в залежності
від обставин; одержувачів даних яким вони розкриті; наявні засоби забезпечення доступу, виправлення помилок та відшкодування завданої шкоди.
Персональне оповіщення особі не здійснюється у випадку, коли запитуюча
держава звернулася з проханням зберегти конфіденційність передачі даних ( у випадку, коли це матиме негативні наслідки для цілей розслідування, загрожуватиме національній безпеці тощо).
Висновки. Ефективність міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо збору доказів в електронній формі потребує
від України приєднання до «Конвенції 108+»; підписання та ратифікації
Другого додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність; внесення змін та доповнень до КПК України щодо визначення суб’єктів
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження; визначення строків зберігання даних в законі щодо електронної комунікації тощо.
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OBTAINING OF EVIDENCE IN ELECTRONIC FORM UNDER THE SECOND
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON CYBERCRIME
N. Akhtyrska
The article is devoted to the analysis of international cooperation in the collection
of evidence in electronic form, in accordance with the Second Additional Protocol to
the Cybercrime Convention approved by the Council of Europe, which provides a
legal basis for disclosure of domain name registration traffic, cooperation in emergencies, updates the video conferencing procedure.
The analysis of the Second Additional Protocol shows that it created a legal
basis for direct cooperation with service providers, accelerated forms of cooperation
for disclosure of subscriber information and traffic data, accelerated cooperation and
disclosure of information in emergency situations, additional instruments of mutual
assistance, data protection and other guarantees of the rule of law.
Taking into account the above and the provisions of the Second Additional Protocol, it is advisable to supplement Art. 541 of the CPC of Ukraine, the term “transferring party”, should be understood as the state that transmits data in response to
a request or within a joint investigation team in which the data service provider or
organization providing domain name registration services, as well as a state that
provides evidence on its own initiative without request. The purpose of the Second
Additional Protocol was, inter alia, to increase cooperation in the fight against cybercrime and the collection of evidence in any criminal proceedings electronically using
additional tools to facilitate mutual assistance and other forms of cooperation between competent authorities. According to the Second Additional Protocol, the following shall not be recognized as grounds for refusal of international cooperation:
1) the absence of such an offense in the legislation of the requested State; 2) another terminological definition of the act; 3) assignment of the act to another category
of severity.
Key words: evidence in electronic form, data on the movement of information,
transcription.
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ОГЛЯД ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЕКСГУМАЦІЄЮ, ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
У статті розглядаються питання правового регулювання ексгумації
трупа людини, розкривається передбачений чинним законодавством України
порядок проведення під час досудового розслідування огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією. Автор звертає увагу на існуючі в сучасній слідчій практиці проблеми проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, та пропонує шляхи розв’язання зазначених проблем.
Ключові слова: досудове розслідування; слідча (розшукова) дія; ексгумація трупа; огляд трупа; впізнання трупа; судова експертиза.

Постановка проблеми. Визнані у ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [1], ст. 3 Конституції України [2] цінності
України, як європейської держави, та визначені у ст. 1 Кримінального [3] і
ст. 2 Кримінального процесуального [4] кодексів України завдання кримінальної юстиції зобов’язують працівників національних судових і правоохоронних органів встановити обставини кожного кримінального правопорушення, внаслідок якого сталась втрата людського життя, особу кожної
жертви такого правопорушення і всіх, хто є винуватими у його вчиненні та
справедливо засудити й покарати останніх.
Виконати вказані обов’язки на стадії досудового розслідування іноді неможливо без огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, під якою у правовій
теорії розуміють вилучення трупа із місця його поховання. Така
слідча (розшукова) дія здійснюється з метою забезпечення збирання та перевірки доказів у кримінальному провадженні шляхом проведення у подальшому впізнання трупа, судових експертиз та інших процесуальних дій.
При цьому ефективність зазначених дій та допустимість для використання
у доказуванні їхніх результатів залежить, перш за все, від правильно
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організованого і проведеного у відповідності до вимог закону огляду трупа,
пов’язаного з ексгумацією, проблематика проведення якого має давні
коріння, але на сьогодні в Україні, на жаль, стала особливо актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні в останні роки питання проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, у кримінальному провадженні досліджували В. І. Галаган, М. Й. Кулик, Н. С. Моргун,
Ю. В. Терещенко, Я. Ю. Конюшенко та інші автори [5; 6; 7]. Проте, їх праці
не вичерпують усієї існуючої у сучасному кримінальному проваджені проблематики, обумовленої необхідністю забезпечення ефективного проведення під час досудового розслідування ексгумації трупа.
Мета дослідження. Зазначене вказує на необхідність подальших наукових досліджень з метою удосконалення нормативно-правового регулювання порядку проведення під час досудового розслідування огляду трупа,
пов’язаного з ексгумацією, та розробки корисних для слідчої практики рекомендацій щодо застосування положень чинного законодавства, яке регулює порядок проведення цього виду огляду у кримінальному судочинстві.
Викладення основного матеріалу. Термін «ексгумація» походить від
латинського “ex” – «з, поза, назовні» і “humus” – «земля, ґрунт» – виймання
трупа з місця поховання. Ексгумація може бути офіційною (з метою судовомедичного розтину, перепоховання на іншому кладовищі тощо), випадковою (під час проведення земляних робіт, розбирання старих будинків та
іншого) і злочинною (з метою пограбування, помсти, наруги над трупом, з
хуліганських та інших мотивів) [8, с. 331]. У цій статті увага буде зосереджена саме на ексгумації, яка здійснюється у зв’язку із кримінальним провадженням.
Як відомо, на теренах сучасної України відкриття гробів із тілами мертвих людей давно каралося у кримінальному порядку [9, с. 437]. І не зважаючи на те, що про відкриття місць поховань особи (викопування людських
тіл та їх залишків із землі) під час розслідування злочинів неодноразово
згадується у нормативних актах [10, с. 9301-93014] і спеціальній літературі [11, с. 365, 376; 12, с. 47], термін «ексгумація» з’являється у національному законодавстві лише у 2-й половині XX століття, із закріпленням у ч. 2
ст. 192 «Огляд трупа» Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР 1960 р. (далі – КПК 1960 р.) такого змісту: «Коли виникне необхідність
ексгумації трупа, слідчий складає про це постанову, яку затверджує прокурор. Труп виймається з місця поховання в присутності слідчого, судовомедичного експерта та двох понятих, про що складається протокол, який
підписують усі зазначені особи» [13]. До того часу результати вилучення
трупа із місця поховання (землі) та проведеного разом із цим огляду трупа
фіксувалися у протоколі медичного освідування, що складався судовомедичним експертом (лікарем); його підписували присутні при цьому уповноважені особи органів дізнання чи слідства та поняті [14, с. 41; 15, с. 261;
16, с. 180-181].
Чинні на сьогодні ключові положення, що регулюють проведення
огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією під час досудового розслідування,
зосереджені у ст.ст. 223 «Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій»,
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239 «Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією», 238 «Огляд трупа»,
230 «Пред’явлення трупа для впізнання» Кримінального процесуального
кодексу України, аналіз яких у системному зв’язку з іншими положеннями
цього кодексу, дає підстави вважати огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією,
слідчою (розшуковою) дією, що проводиться за постановою прокурора.
Вказана дія полягає у проведенні огляду під час вилучення трупа з
місця його поховання, що здійснюється слідчим у присутності понятих та за
обов’язкової участі судово-медичного експерта, а за необхідності – й інших
осіб (свідків, потерпілих родичів померлого, спеціалістів-криміналістів,
вибухотехніків, ентомологів тощо). Вона, безумовно, є однією з
найскладніших у системі слідчих (розшукових) дій, оскільки складається із
декількох послідовних етапів (ініціації з прийняттям і оформленням
рішення про її проведення; звернення його до виконання; безпосередньої
реалізації цього рішення тощо), кожний з яких також є структурованим за
певними організаційними, процесуальними, тактико-криміналістичними
критеріями та іншими аспектами слідчої діяльності). Ця дія включає огляд
могили та місцевості, на якій вона розташована; нагробної споруди, якщо
вона є; вилученої з могили труни та трупа, його одягу й інших об’єктів і
предметів, що знаходяться в могилі. У випадку застосування безперервного відеозапису під час проведення даної дії поняті можуть бути відсутні.
У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного експертного закладу для проведення експертизи. Впізнання може мати місце як в
ході огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, так і окремо. Під час огляду
трупа, пов’язаного з ексгумацією, можуть вилучатися зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних досліджень,
та предмети, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Про проведення цієї слідчої (розшукової) дії слідчим складається протокол
огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, який підписують усі її учасники. В
ньому зазначаються відомості про місце і час проведення огляду трупа,
пов’язаного з ексгумацією, коло його учасників та їх статус і роль, про всі дії,
що були здійснені, у тій послідовності, в якій вони відбувалися, про їх наслідки
та результати; все описується у вигляді, в якому воно спостерігалося під час
проведення даного огляду, а також вилучені для досліджень об’єкти. До протоколу додаються матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, відбитки, зліпки, письмові пояснення спеціалістів, носії цифрової інформації тощо.
Стосовно фіксації огляду трупа на місці проведення ексгумації, то є
думка, що його перебіг і результати фіксуються в єдиному протоколі ексгумації трупа [17, c. 82-83], проте вона є даниною минулому, коли такий протокол іноді дійсно складали у відповідності до рекомендацій науковців через згадування про нього у КПК 1960 р. [18, c. 178]. Частіше слідчі того
часу, як пригадує автор з власного практичного досвіду, ексгумацію трупа
оформлювали протоколом ексгумації та огляду трупа. Зараз це не
відповідає положенням ст. 239 чинного КПК України, якою врегульовано
проведення саме такої слідчої (розшукової) дії як огляд трупа, пов’язаний з
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ексгумацією, про проведення якої ч. 6 цієї статті передбачає складання
протоколу певного змісту. На відміну від положень ч. 2 ст. 192 КПК
1960 р. [13], про складання протоколу ексгумації трупа у чинному
КПК України взагалі не йдеться. Те що для проведення огляду трупа,
пов’язаного з ексгумацією, необхідна постанова прокурора про проведення
ексгумації трупа, не змінює її правової природи як слідчої (розшукової) дії,
а лише вказує на її винятковий характер та існування додаткової гарантії –
рішення прокурора про наявність підстав для її проведення.
З цього приводу слушно відзначається, що практично неможливо провести ексгумацію без огляду трупа, так же як немає огляду похованого
трупа без ексгумації, а сам огляд трупа в таких випадках супроводжується
оглядом місця його поховання, який починається фактично з моменту початку ексгумації, і якщо їх роз’єднати на дві самостійні дії, то важко буде
уявити, коли завершується ексгумація трупа і починається його
огляд [5, с. 18]. І оскільки в силу законів формальної логіки об’єктивно будьякій ексгумації трупа у кримінальному провадженні передує зовнішній
огляд місця поховання, з якого буде відбуватися вилучення трупа, ст. 239
КПК України законодавець присвятив регулюванню саме огляду трупа,
пов’язаного з ексгумацією. Хоча, як уявляється, більш вдало виглядала б
така назва цієї статті: «Огляд, пов’язаний із ексгумацією трупа людини»,
оскільки реально оглядається не лише труп, а й місце поховання.
Після проведення огляду трупа і необхідних досліджень поховання
здійснюється в тому самому місці з приведенням могили в попередній стан
(ч. 2 ст. 239 КПК України). Зрозуміло, що ці вимоги не стосуються поховань
кримінального характеру та тих, які були здійсненні неофіційно, у не призначених для цього місцях і без відома відповідних органів державної
влади або місцевого самоврядування. У таких ситуаціях після проведення
необхідних досліджень із ексгумованим трупом вживаються заходи для
здійснення його поховання згідно із законодавством, що регулює порядок
поховання. Після цього загальний вигляд могили фіксується у протоколі
огляду, саму могилу рекомендується сфотографувати. Документи про повторне поховання чи перепоховання ексгумованого трупа завжди приєднуються до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 239 КПК України, виконання постанови прокурора
про ексгумацію трупа покладається на службових осіб органів місцевого
самоврядування, які на підставі пп. 11 п. «а» ч. 1 ст. 30, пп. 4 п. «а» ч. 1
ст. 34 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» [19] та Закону
України «Про поховання та похоронну справу» [20] уповноважені забезпечувати у межах їх територіальної компетенції надання ритуальних послуг,
організацію та утримання місць поховань. При цьому, ефективність
взаємодії із зазначеними органами та результативність самого огляду
трупа, пов’язаного з ексгумацією, прямо залежить від наявності у слідчого,
прокурора знань про положення цих законів і практичного врахування їх дії.
Більш того, на практиці майже нереально в один день провести огляд
трупа, пов’язаний з ексгумацією, та здійснити повторне його поховання із
приведенням могили у попередній стан. За звичай це відбувається через
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декілька днів, а іноді – тижнів й, навіть, місяців через необхідність проведення судово-медичних та інших експертиз і слідчих (розшукових) дій, під
час яких відбувається дослідження трупа або інших його частин.
Щоб виконати усі вимоги ст. 239 КПК України щодо проведення даної
слідчої (розшукової) дії стороні обвинувачення необхідно звернутися до
керівництва органу місцевого самоврядування, відповідального за утримання місця поховання особи, труп якої підлягає ексгумації, надати для виконання завірений печаткою прокуратури примірник постанови прокурора
про проведення ексгумації та отримати ухвалене цим органом рішення
щодо її виконання. У рішенні органу місцевого самоврядування повинні
бути визначені службові особи, відповідальні за організацію і здійснення
виймання трупа з місця поховання, його доставлення у разі необхідності до
певних приміщень (бюро судово-медичної експертизи тощо), здійснення
повторного поховання з приведенням могили у попередній стан, а також
забезпечення потрібного фінансування, загальної координації та
внутрішнього контролю. По завершенню виконання цього рішення керівництво органу місцевого самоврядування має направити прокурору повідомлення із додатком документів про здійснення повторного поховання
трупа, приведення місця його поховання у попередній стан та зроблених у
зв’язку із цим витрат. Також ці відомості мають знайти відображення у протоколі огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією або, якщо повторне поховання трупа здійснюється не у той день, коли проводився цей огляд, у
окремо складеному слідчим за участі службових осіб органу місцевого самоврядування та інших осіб (бажано тих, які були учасниками ексгумації)
протоколі та доданих до нього фото-, відео- та інших матеріалів.
Що стосується положень Закону України «Про поховання та похоронну
справу», то в ньому закріплені положення, які визначають право власності
на земельну ділянку, на якій розміщене місце поховання, та на об’єкти,
розташовані на цьому місці. Наприклад, за ст. 29 цього закону власником
колумбарної ніші є особа, яка придбала її за власні кошти, а намогильної
споруди, склепу – особа, яка за власні кошти встановила цю споруду на
могилі (місці родинного поховання). Останні об’єкти належать до приватного володіння особи, без згоди якої та/або рішення слідчого судді (в умовах воєнного стану, якщо виконання ним повноважень з об’єктивних причин
неможливе, їх здійснює керівник відповідного органу прокуратури) проникнення до них і будь-які дії з ними або в них для подальшого доступу до
могили, труни та тіла померлого з метою ексгумації трупа будуть означати
порушення вимог ст. 233 КПК України.
Таким чином, результати огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, якщо
він був проведений без письмової згоди власника намогильної споруди (склепу), яким частіше є родич померлого, або відповідної ухвали
слідчого судді (постанови керівника органу прокуратури в умовах воєнного
стану) про надання дозволу на проникнення до цієї споруди та подальших
досліджень і дій, для забезпечення яких ексгумація проводилася, можуть
стати недопустимими у доказуванні, якщо суд вважатиме, що докази були
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отримані стороною обвинувачення внаслідок незаконних дій та істотного
порушення прав особи.
Щоб уникнути цього ризику в ситуаціях, пов’язаних із ексгумацією трупа
з місця поховання, обладнаного намогильною спорудою (склепу), прокурору або слідчому, за погодженням з ним, слід завчасно звертатися з клопотанням у відповідності до положень ст.ст. 233-237 КПК України до
слідчого судді (в умовах воєнного стану – керівника органу прокуратури,
якщо слідчий суддя з об’єктивних причин не може виконувати свої повноваження) для отримання відповідної ухвали (постанови), на підставі якої
сторона обвинувачення матиме доступ до володіння особи – намогильної
споруди (склепу).
До того, дії слідчого, прокурора з проникнення до намогильної споруди,
склепу без такої ухвали (постанови), згідно абз. 7 ст. 2 Закону України «Про
поховання та похоронну справу» можуть розцінюватися як самовільне їх
використання, тобто мати ознаки наруги над могилою, місцем поховання.
Іноді вважають, що ексгумація трупа за постановою прокурора може
проводитися лише з місць офіційного поховання, коли органу досудового
розслідування заздалегідь відомо труп якої особи поховано і де саме, а
якщо ексгумація трупа відбувається у стихійному похованні, братській могилі, у завалах зруйнованих будівель, військової техніки, бліндажах, окопах,
то цей захід проводиться в межах слідчого огляду за правилами ст.ст. 237,
238 КПК України [21, с. 389]. Повністю погодитися з таким поглядом нам
важко, оскільки у кримінальному провадженні ексгумація трупа полягає у
вийманні трупа із місця поховання, а це місце влаштовується у
відповідності до норм права і моралі, традицій, релігійних переконань та
інших прийнятих у суспільстві уявлень й має певні ознаки. Вважати такими
місцями завали зруйнованих будівель, військової та іншої техніки, бліндажі
та окопи, тільки через знаходження в них трупів загиблих людей, не можна.
Вони є місцями подій, що дійсно підлягають огляду за правилами
ст.ст. 237, 238 КПК України. Стосовно ж поховань померлих людей, які не
є офіційними, то багато чого залежить від слідчої ситуації, яка склалась у
конкретному кримінальному провадженні на момент прийняття рішення
про проведення слідчої (розшукової) дії, під час якої буде оглядатись труп,
й залежить від місця та умов поховання, особи похованого і його живих родичів та члені сім’ї, стану могили й наявності постійного догляду за нею,
ставлення політичних, релігійних і громадських організацій та місцевої громади до місця поховання і похованого тощо.
Справа у тому, що слідчій практиці відомі, так звані, «порожні» гроби і
могили нібито офіційно похованих осіб; випадки ексгумацій трупів, які були
таємно поховані у чужих могилах; знаходження у одній могилі декількох
гробів із трупами; розкопувань декількох могил на одній ділянці цвинтаря з
метою ексгумації одного трупа; неможливості проведення ексгумації через
масовий супротив місцевого населення у «резонансних» кримінальних провадженнях, що мали суспільно-політичне значення тощо. Також відомо, що
у злочинців для приховування слідів злочинів вироблена ціла тактика поховання останків трупа однієї особи у різні могили, а також здійснення
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таємних поховань на офіційно діючих і вже закритих кладовищах і в окремо
розташованих на місцевості могилах.
Головне щоб не сталося помилки із вибором виду огляду трупа – одночасно із оглядом місця події або пов’язаного з ексгумацією. Така помилка
може призвести до повної втрати важливих обвинувальних доказів, одержаних стороною обвинувачення із порушенням закону при провадженні
слідчої (розшукової) дії, що згодом може призвести до ухвалення судом
виправдувального вироку й безкарності дійсно винуватих у вчиненні злочину осіб. Тому для уникнення ризику такого негативного наслідку і забезпечення інтересів правосуддя стороні обвинувачення у проблемних ситуаціях, пов’язаних із вийманням трупів людей із місць поховань,
оформлених у вигляді могили, краще здійснювати огляд на підставі постанови прокурора про проведення ексгумації трупа. Так чи інакше, усі спірні
питання про допустимість доказів, отриманих стороною обвинувачення за
результатами огляду трупа як у межах огляду місця події, так і в ході
огляду, пов’язаного із ексгумацією, остаточно вирішує суд , під час судового
розгляду, коли у нарадчій кімнаті оцінює докази для ухвалення судового
рішення (ст. 89 КПК України).
Відзначимо, що у практиці Європейського суду з прав людини (далі –
ЄСПЛ), використання доказів, отриманих не у відповідності до національного законодавства, само по собі не є порушенням права на справедливий
судовий розгляд. Наприклад, в ухваленому у справі «Парріс проти
Кіпра» (Parris v. Cyprus, (ухв.), 56354/00, 4.07.2002) скарга була визнана
неприйнятною, хоча засудження особи було засноване на результатах незаконної ексгумації [22, с. 79]. І хоч ЄСПЛ не визначає певні докази незаконними, а перевіряє процес доказування на предмет порушення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав та основоположних свобод
людини, і встановлює чи було справедливим провадження в цілому, включаючи спосіб, у який було отримано докази та здатність заявника спростовувати їх достовірність й заперечувати можливість їх використання, цей
Суд не може не зважати на характер і сферу застосування порушеної
норми внутрішнього законодавства. У даній справі ЄСПЛ відзначив, що частина 2 статті 15 Закону про коронерське розслідування становить частину
положень щодо огляду тіл і як така насамперед покликана, як підкреслював
і уряд, забезпечити повагу до тіла померлого, а не дотримання процесуальних прав обвинуваченого [23, c. 329-330]. Отже, в європейському правовому просторі визнається необхідність забезпечення поваги до тіла померлого під час кримінального судочинства.
Ми далекі від думки, що за своєю суттю, цілями і порядком проведення
ексгумація трупа є різновидом виїмки [24, с. 64], оскільки вважаємо не
етичним ототожнення процесу виймання з могили тіла померлої людини із
технологією здобуття закопаних у землю предметів чи документів [24, с. 65]. Цей погляд спрямований на виправдування ганебної
практики російських «силовиків», що звикли під гаслом боротьби зі злочинністю нехтувати загальнолюдськими цінностями й вдаватись до відверто
аморальних вчинків. Щоб це зрозуміти достатньо навести обставини
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розслідування вбивства, яке сталося у російському місті Орел на весні
2005 р., коли за постановою слідчого прокуратури про виїмку у трупа особи
чоловічої статі було відтято голову, яку як речовий доказ приєднано до кримінальної справи. Для зручності дослідження і в інтересах слідства судовомедичним експертом голова була зварена, а матері вбитого довелось у
гроб до тіла сина покласти голий череп. Дії слідчого та експерта були схвалені їх керівниками, а скарги потерпілої та її представників на це свавілля
суди всіх судових інстанцій залишили без задоволення [25].
Мабуть причетні до цієї ситуації службовці, зі своїм бажанням нав’язати
сучасному суспільству цинічний погляд на смерть, діють як нащадки сталінських військових катів, що відступаючи з українських земель, вбивали сотнями мирних мешканців, тіла яких при ексгумації знаходили без шкіри, що
вказувало на їх виварювання у котлах з окропом [26, с. 116]. Вони не знають власної класичної правової літератури, оскільки з цього приводу відомий юрист XIX ст., один із «батьків» судової реформи 1860-х років,
О. А. Квачевський, який до речі практикував приватним повіреним у Полтаві та Києві, слушно зазначав, що тіло людини не річь, з якою можна поводитись без будь-якого сорому, воно потребує спокою і поховання та не
втрачає право на повагу до себе заради живої души, яка перебувала у
ньому під час земного буття; якщо воно не може реалізувати таке право, то
це можуть здійснити ті, кому дорога пам’ять про нього, в кого могила не
відбирає почуття; безцеремонне поводження з трупом здатне збуджувати
почуття живих людей й сприйматись посяганням як на добру пам’ять про
померлого, так на їхню честь і домашній спокій [27, c. 269].
Попри те, що ЄСПЛ ніколи не застосовував статті з Конвенції в зв’язку
з неповагою до трупа людини вважаючи, що те, що особисто властиве людині по її смерті зникає (справа «Акпінар і Алтюн проти Туреччини» (Akpinar
and Altun v Turkey), 56760/00, 27 лютого 2007 року) [23, c. 179], питання
щодо можливості бути присутнім на похоронах та віддати шану на могилі
родича, заперечувати проти ексгумації, цей Суд визнає такими, що входять
до обсягу права на повагу до сімейного або приватного життя відповідно
до ст. 8 Конвенції. Так, у справі «Сольська і Рибіцька проти Польщі»
((Solska and Rybicka v. Poland, №№ 30491/17 та 31083/17, 20.09.2018), що
стосувалася ексгумації останків померлих без згоди їх сімей при розслідуванні катастрофи літака польських ВПС у Смоленську в квітні 2010 р., унаслідок якої загинули всі 96 осіб на борту, включно з Президентом Польщі,
зазначив: за необхідності, влада зобов’язана проводити розтин тіла померлого, і для проведення ефективного розслідування можна, за певних обставин, вимагати ексгумації тіл, а також можуть існувати певні обставини,
за яких ексгумація є виправданою, навіть незважаючи на заперечення
членів сім’ї. Водночас Суд наголосив, що необхідно встановити належний
баланс між вимогами ефективного розслідування та приватними й сімейними інтересами, які можуть бути порушені. Він зауважив, що національне
законодавство не передбачає ніякого «зважування» інтересів щодо справи
заявників. Під час ухвалення своєї постанови прокурор не був зобов’язаний
оцінювати факт того, чи можна досягти мети розслідування за допомогою
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менш обтяжливих засобів, як і не мав оцінювати можливі наслідки оскаржуваних заходів для приватного й сімейного життя заявників. Загалом
польське законодавство не містить достатніх гарантій недопущення
свавільного прокурорського рішення щодо ексгумації. Таким чином, заявників позбавили мінімального ступеня захисту, на який вони мали
право [28].
Правова конструкція кримінально-процесуального інституту ексгумації
в Україні має ті ж самі вади. Щоб привести її у відповідність до стандартів,
визначених ЄСПЛ, необхідно доповнити ст. 239 КПК України положеннями
про те, що проведення ексгумації трупа здійснюється стороною обвинувачення за наявності згоди на це близьких родичів або членів сім’ї, які вправі
бути присутніми при її проведенні, а якщо такої згоди не одержано – за
ухвалою слідчого судді, суду. З цього приводу ми поділяємо висловлені
раніше пропозиції українських науковців [5, с. 97].
Висновки. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, є однією з найскладніших слідчих (розшукових) дій, що проводиться за постановою прокурора
і полягає у здійсненні огляду під час вилучення трупа з місця його поховання. З метою удосконалення нормативно-правового регулювання порядку проведення під час досудового розслідування цього виду огляду
трупа й приведення його у відповідність до міжнародних стандартів, необхідно доповнити ст. 239 КПК України положеннями про те, що проведення
даного огляду на підставі постанови прокурора здійснюється стороною обвинувачення за наявності згоди на це близьких родичів або членів сім’ї похованої особи, які вправі бути присутніми при проведенні ексгумації, а якщо
такої згоди не одержано – за ухвалою слідчого судді, суду. Також більш
вдало виглядала б така назва цієї статті: «Огляд, пов’язаний із ексгумацією
трупа людини», оскільки реально оглядається не лише труп людини, а й
все місце поховання.
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EXAMINATION OF A CORPSE ASSOCIATED WITH THE EXHUMATION
DURING PRE-TRIAL INVESTIGATION
O. Baulin
The article deals with the issues of legal regulation of the exhumation of a human
corpse and reveals the procedure for conducting an examination of a corpse related
to the exhumation during the pre-trial (preliminary) investigation, provided for by the
current legislation of Ukraine. The author draws attention to the existing problems in
the modern investigative practice of conducting an examination of a corpse associated with the exhumation and suggests ways to solve these problems.
It is noted that the examination of the corpse associated with the exhumation is
one of the most complex investigative (detective) actions since it consists of several
successive stages (initiation, with the adoption and execution by the prosecution of
the decision to conduct it; taking measures to address the decision on the exhumation of the corpse to execution; direct implementation of this decision, etc.), each of
which is also structured according to certain organizational, procedural, tactical and
forensic criteria and other aspects of investigative activity.
The author of the article draws attention to the significant shortcomings of the
legal regulation of the current Criminal Procedure Code of Ukraine of 2012 on the
procedure for examining a corpse related to exhumation. Errors of the investigator
in choosing the type of examination of the corpse, as well as violation of the procedure established by law for exhumation and the penetration of the prosecution into
the tomb (crypt), which are private property, without the consent of the owner or the
determination of the investigating judge (court), may subsequently lead to recognition by the court the inadmissibility of using the results of this investigative (detective)
action in court as evidence.
The author proposes ways to solve these problems. In particular, it is proposed
in the decision-making mechanism for the exhumation of a corpse to determine the
place of close relatives or family members of the deceased in order to guarantee
their right to respect for family and private life, in accordance with Article 8 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the implementation of which should not depend entirely on the discretion of the pre-trial
investigation bodies and the prosecutor’s office. This provision does not meet the
requirements of international standards, in particular, the decision of the European
Court of Human Rights in the case of Solska and Rybicka v. Poland (Solska and
Rybicka v. Poland, nos. 30491/17 and 31083/17, 20 September 2018). The early introduction of the amendments proposed by the author to Article 239 of the Criminal
Procedure Code of Ukraine will bring the national procedure for examining a corpse
related to exhumation closer to international standards.
Key words: pre-trial investigation, investigative (search) action, exhumation of
a corpse, inspection of a corpse, body identification, forensic examination.
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Постановка проблеми.
Актуальність
цього
дослідження
обумовлюється відсутністю наукових досліджень питання принципів
публічного управління, державного регулювання та державної політики у
сфері грального бізнесу у зв’язку з тим, що більше десяти років гральний
бізнес в Україні було заборонено. Його легалізація відбулась тільки в
2020 р., а сам ринок розпочав свою роботу в 2021 р. Відсутність чіткого розуміння мети та принципів державної політики у сфері грального бізнесу не
дозволяє повною мірою завершити реформу ринку і створити в Україні ринок грального бізнесу за принципами та стандартами Європи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В. М. Дорогих першим в
Україні провів на рівні дисертаційного дослідження у 2004 р. комплексне
дослідження питання адміністративно-правового регулювання грального
бізнесу [1, c. 5]. Н. І. Майданик досліджував цивільно-правову природу договору азартних ігор [2, c. 240]. Оскільки в 2009 р. гральний бізнес в Україні
було заборонено, більшість дисертаційних досліджень присвячувались боротьбі з незаконним гральним бізнесом: В. С. Філютович-Герасименко
розглядав питання адміністративно-правових засад протидії незаконному
гральному бізнесу [3, c. 22], Н. О. Петричко досліджувала питання
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кримінального-правового та кримінологічного дослідження незаконних
азартних ігор [4, c. 154], А. В. Савченко звертав увагу на кримінально-правову кваліфікацію нелегального грального бізнесу [5, c. 40-44], С. В. Рябчук розглядав кримінологічну характеристику та запобігання незаконному
гральному бізнесу [6, c. 200], Є. Ю. Драчевський досліджував питання кримінально-правової охорони господарських відносин у сфері організації і
проведення азартних ігор та лотерей [7, с. 14]. Після легалізації в 2020 р.
Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації
та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 [8] (далі – Закон № 768), питання принципів публічного управління гральним бізнесом
так і залишається недослідженим.
Мета дослідження. Проведення аналізу принципів публічного управління гральним бізнесом, на який має ґрунтуватись подальша державна
політика щодо врегулювання ринку грального бізнесу.
Викладення основного матеріалу. Публічне управління завжди ґрунтується на цінностях та інтересах суспільства і має на меті забезпечити
максимальну користь як суспільству в цілому, так і кожному його члену від
здійснення такого управління у певній сфері. Публічне управління повинне
забезпечувати пошук компромісів або усунення соціальних, економічних і
політичних суперечностей у суспільстві. Метою публічного управління
гральним бізнесом є передбачення, врахування та мінімізація негативного
впливу азартних ігор на суспільство та збільшення соціального (позитивного) впливу на суспільство.
Законом № 768 визначено мету та принципи державної політики у
сфері організації та проведення азартних ігор (ст. 4 Закону), зокрема, передбачено, що: метою державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є створення умов для зниження соціальних ризиків,
пов’язаних з їх організацією та проведенням, та забезпечення дотримання
організаторами азартних ігор вимог законодавства [8].
Принципи державної політики у сфері організації та проведення азартних
ігор, зазначені в Законі № 768 [8]. Всі ці принципи ми пропонуємо поділити на
певні групи за цільовою спрямованістю: 1) принципи, спрямовані на захист суспільства і кожного індивіда від шкідливого впливу азартних ігор – захист прав,
законних інтересів, життя та здоров’я громадян, забезпечення принципу
відповідальної гри, захищеність персональних даних, боротьба з ігровою залежністю (лудоманією); 2) принципи, спрямовані на забезпечення встановленої державою моделі публічного управління гральним бізнесом (на забезпечення належного державного регулювання грального бізнесу) – забезпечення
дотримання однакових для всіх гравців умов азартної гри, забезпечення дотримання принципів прозорості, стабільності, відкритості, рівності, справедливості та об’єктивності під час проведення азартних ігор, унеможливлення
зовнішнього впливу на результати азартних ігор, заборона протиправного
впливу на проведення спортивних подій та їх результати.
Принцип підтримки розвитку економіки України, соціальної та культурної сфери, підтримки та розвитку спорту, медицини, освіти та науки в
Україні за рахунок надходжень від проведення азартних ігор в Україні, на
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нашу думку, є не принципом державного регулювання, а засобом досягнення мети публічного управління гральним бізнесом. Адже якщо вважати
принципом державного регулювання підтримку розвитку економіки та
підтримку розвитку соціальної сфери, тоді б держава мала всіляко підтримувати розвиток грального бізнесу, збільшення його оборотів та відповідно
збільшення податків і зборів від цієї діяльності, що фактично суперечитиме
меті публічного управління – пошуку балансу між позитивами та негативами грального бізнесу та пошуку компромісу між суспільством, державою
та гральним бізнесом.
Принципи, спрямовані на захист суспільства в цілому і кожного індивіда
зокрема від шкідливого впливу азартних ігор включають в себе законодавчо
визначені чотири принципи, які мають тісний взаємозв’язок між собою. Захист
прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян є законодавчо визначеним принципом, але за своєю суттю є частиною мети публічного управління
гральним бізнесом. Вказаний принцип є логічним продовженням конституційного положення про те, що: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» (ст. 3 Конституції України) [9]. А тому його реалізація забезпечується
через реалізацію інших принципів, що зазначені нижче.
Принцип відповідальної гри по-суті є комплексом ідей та положень,
спрямованих на відповідальне ставлення гравця до азартних ігор, сприйняття азартних ігор як розваги, а не джерела заробітку. Цей принцип покликаний запобігти формуванню ігрової залежності або мінімізувати ризики її
виникнення. Цей принцип дозволяє відрізнити азартні ігри як розвагу від
проблемних для гравця азартних ігор, відповідальна гра є нормою, проблемна гра свідчить про ознаки формування ігрової залежності (лудоманії)
і вимагає вжиття щодо цього інших заходів. Відповідальні азартні ігри є і
повинні бути соціальною діяльністю, вони повинні слугувати виключно розвагою для людини не перетворюватись в залежність.
Правила і програми, які повинні розроблятись організаторами азартних
ігор за для забезпечення реалізації принципу відповідальної гри, мають
бути доступними, відомими і обов’язковими для усіх гравців, хоча часто
самі гравці помилково вважають, що ці принципи застосовуються лише
щодо гравців, у яких з’являються певні проблеми з азартними іграми.
Відповідальна гра передбачає відповідальне ставлення гравця до цієї розваги: робити перерви під час гри, не використовувати азартні ігри як джерело
доходу, грати лише на гроші, які гравець може дозволити собі втратити, і встановлювати самообмеження (як у часі, так і в сумах коштів, які можуть бути витрачені на гру). Встановити ліміти дуже легко насамперед в онлайн іграх,
оскільки організатори ігор мають вбудовані інструменти, які дають гравцям
можливість встановлювати обмеження безпосередньо на сайті.
В світі існує ряд громадських організацій, які розробляють і впроваджують стандарти і правила відповідальної гри, ці правила можливо
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узагальнити до основних порад як організаторам, так і гравцям, зокрема
для гравців:
– азартні ігри повинні бути розвагою для гравця і бути збалансованими
з іншими видами розваг (а не замінювати інші розваги);
– втрачені гроші мають сприйматись гравцем як витрати на розваги;
– гравець має встановити для себе певний ліміт витрат на гру і чітко
дотримуватись його;
– гравець повинен робити часті перерви під час гри і не допускати гри
з неконтрольованим часом;
– гравець має передбачати і очікувати можливість програшу в азартну
гру;
– гравець не повинен використовувати для участі в азартних іграх кредитну картку;
– не робити ставки з метою компенсації програшу (щоб відігратись);
– не використовувати азартні ігри як спосіб впоратися зі стресом, самотністю або депресією.
Щодо організаторів встановлюються вимоги щодо політики, навчання персоналу, прийняття обґрунтованих рішень, допомоги гравцям, самовиключення
і самообмеження, обмеження реклами та просування азартних ігор, розробки
особливих функцій ігор і сайтів, спрямованих на реалізацію гравцями їх прав і
можливостей по застосуванню заходів відповідальної гри.
Законом № 768 відповідальна гра визначена як базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних
наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих
на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.
Принципи відповідальної гри в Україні повинен визначити уповноважений орган – КРАІЛ. При цьому, Законом вже встановлені основні положення щодо дотримання цього принципу, зокрема організатори азартних
ігор зобов’язані розміщувати у загальному доступі в місцях провадження
діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри,
ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де
можна отримати допомогу в разі гральної залежності (п. 20 ч. 1 ст. 15 Закону № 768).
Статтею 16 передбачено ряд заходів, спрямованих як на реалізацію
принципів відповідальної гри, так і на боротьбу з ігровою залежністю, що
свідчить про те, що законодавець не розділяє чітко заходи, які повинні бути
вчинені на дотримання кожного з цих принципів. На нашу думку, їх потрібно
чітко розділяти, адже стандарти відповідальної гри спрямовані саме на попередження виникнення гральної залежності. Заходи ж з боротьби з гральною залежністю вживаються, коли у гравця є ознаки патологічних азартних
ігор (тобто ознаки формуванні ігрової залежності).
Заходи, спрямовані на забезпечення дотримання принципів
відповідальної гри, які мають вчинятись організаторами, це: забезпечувати
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ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку,
визначеному цим Законом, у гральному закладі та ідентифікацію
гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет; утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків
та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших
видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено
настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.
Важливим є обов’язок організатора щодо онлайн ігор забезпечити розміщення на вебсайті інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення
годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці вебсайту.
У місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення
азартних ігор у вільному доступі для гравців та відвідувачів розміщуються
інформаційні матеріали щодо ігрової залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, місця, де можна отримати допомогу у разі гральної залежності,
викладені державною мовою та переведені на англійську мову. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів із персоналом щодо принципів відповідального ставлення до
відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності. У гральних закладах розміщуються інформаційні матеріали щодо гральної залежності та
відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш,
принципи відповідальної гри та про місця, де можна отримати допомогу у
разі гральної залежності. Реклама азартних ігор, а також знаків для товарів
та послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність з організації та проведення азартних ігор, інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: «Участь в азартних іграх може
викликати
ігрову
залежність.
Дотримуйтеся
правил (принципів)
відповідальної гри». Кожному попередженню має бути відведено не менше
15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має
бути чорним, а колір фону попередження – білим [8].
Також 17.09.2021 набрало чинності рішення Комісії з регулювання
азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ) від 11.08.2021 № 483 «Про затвердження Принципів відповідальної гри», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.08.2021 № 1141/36763 [10]. До встановлених законом обмежень КРАІЛ додала заходи самоконтролю та самообмеження – гравець
має право обмежити свою участь в азартних іграх шляхом встановлення
особистих обмежень, а також ліміту коштів, які він бажає витратити на
азартну гру, відповідно до Закону; інформування гравця – організатор
азартних ігор зобов’язаний розмістити у гральному закладі у доступному
для гравців та відвідувачів місці відомості про рішення про видачу ліцензії
(дата та номер рішення, строк дії ліцензії) на організацію та проведення
азартних ігор, правила організатора азартних ігор, правила відвідування
грального закладу, правила проведення азартних ігор, викладені державною мовою та переведені на англійську мову, повідомлення щодо
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можливого програшу та втрати коштів; соціальної взаємодії – розповсюдження соціально важливої інформації щодо попередження та мінімізації
негативних наслідків участі в азартній грі, проявів ігрової залежності (лудоманії) та застосування досвіду у іноземних організаторів азартних ігор
щодо попередження та мінімізації негативних наслідків участі в азартній грі.
Деякі автори говорять про те, що не лише самообмеження програшів,
але й самообмеження виграшів повинно бути включено до принципів
відповідальної гри [11], вказуючи, що ліміт виграшу для того, щоб гравець
залишив гральний заклад є вкрай важливим за для уникнення в подальшому значних програшів (коли особа грає на виграш) і тим самим недотримання ліміту програшів.
Боротьба з ігровою залежністю (лудоманією) є принципом, спрямованим на боротьбу з проблемними азартними іграми. Проблемною є гра,
якщо гравець витрачає на гру більше, ніж заробляє (чи більше, ніж може
собі дозволити виграти) або якщо гравець сприймає азартну гру як джерело заробітку чи вирішення своїх матеріальних проблем.
Лудоманія – це хвороба, розлад поведінки, що полягає в патологічній
пристрасті до азартних ігор [12]. Хвороба включена до міжнародного класифікатора хвороб за кодом F63.0 як різновид розладів звичок та потягів
поряд з патологічним бажанням здійснювати підпали, патологічною манією
крадіжок та іншим. Вказана хвороба потребує лікування, оскільки полягає
у нездоланному бажанні грати. Така поведінка суперечить соціальним, родинним та матеріальним цінностям і зобов’язанням особи.
Принцип боротьби з лудоманією передбачає вжиття заходів, спрямованих на її подолання, тобто всі ці заходи вживаються при появі у гравця
перших ознак гральної залежності.
Такими ознаками можуть бути згідно з діагностичним та статистичним
посібником з психічних розладів Американської психіатричної асоціації (5е видання, 2013 р.): лудоманія діагностується, якщо людина має чотири
або більше вказаних ознак, виявлених впродовж останнього року: витрачання все більшої суми грошей для досягнення бажаного рівня азарту;
особа стає неспокійною і дратівливою у разі спроб скоротити тривалість гри
чи припинити її; особа робила неодноразові безуспішні спроби контролювати, скоротити чи припинити грати в азартні ігри; гравець має нав’язливі
думки, пов’язані з азартними іграми (наприклад, постійні думки про те, щоб
пережити минулий досвід азартних ігор, планує наступні ігри, думає про
способи отримати гроші, щоб грати в азартні ігри); часто грає в азартні ігри,
відчуваючи страждання (наприклад, безпорадність, вину, тривогу, пригніченість); після програшу в азартну гру він часто повертається наступного
дня до грального закладу, щоб відігратись; бреше, щоб приховати факт чи
тривалість участі в азартній грі; поставив під загрозу чи втратив роботу,
навчання, кар’єру через участь в азартних іграх; намагається отримати
гроші в борг чи іншим чином вирішити свої проблеми з азартними іграми
через залучення третіх осіб [13].
У світі боротьба з лудоманією здійснюється як правило через діяльність
громадських організацій, які консультують за телефонами «гарячої лінії»
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допомоги (у тому числі анонімно), створюють лікувальні центри та пропонують програми освіти для громадян щодо ознак. Ризиків та небезпек лудоманії. Зазвичай такі організації фінансуються самими організаторами
азартних ігор за програмами, коли організатори 1 % своєї виручки від
грального бізнесу перераховують на підтримку таких програм.
Чинним Законом № 768 також передбачено вжиття заходів для боротьби з лудоманією, зокрема:
– організатор азартних ігор зобов’язаний розміщувати інформаційні матеріали щодо гральної залежності, ознаки патологічної та проблемної
гральної залежності;
– організатор азартних ігор повинен надавати інформацію відвідувачам
про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності, зокрема, про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних
працівників, які лікують ігрову залежність. Зазначена інформація (контактні
дані, телефон служби підтримки) має бути доступною в друкованому вигляді в місцях провадження діяльності з організації азартних ігор або має
бути доступною на вебсайтах у разі провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет;
– організатор азартних ігор повинен проводити навчання персоналу (періодичні інструктажі) грального закладу щодо ознак гральної залежності, особливостей її виявлення та дій, які повинен вчинити працівник,
якщо він бачить у гравця прояви гральної залежності;
– організатор азартних ігор повинен не допускати до участі в азартних
іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких
виражена ігрова залежність (лудоманія);
– і чи не найважливіший захід – функціонування на рівні держави
Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в
азартних іграх [8].
Гравець може самостійно внести себе до Реєстру, написавши заяву
будь-якому організатору азартних ігор. Ідея самовиключення, на відміну від
програм самообмеження (як складової стандартів і принципів відповідальної гри) полягає в тому, що людина визнає, що її поведінка є проблемою, і
відіграє активну роль у зміні цієї поведінки. Фізична особа може самостійно
обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних
іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання
організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа,
що посвідчує особу. Відкликання заяви про самообмеження не допускається.
Коли гравець сам не може цього зробити, члени сім’ї першого ступеня
споріднення або законні представники також мають право вплинути на це і
за їх заявою до КРАІЛ здійснюється обмеження гравця на строк до шести
місяців.
Уповноважений орган не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання
заяви від членів сім’ї особи першого ступеня споріднення або законних
представників здійснює розгляд такої заяви та за наявності обґрунтованих
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підстав вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до
Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в
азартних іграх.
Якщо ж необхідно обмежити гравця на більш тривалий строк, це можливо зробити за рішенням суду. У разі якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає шкоду самому собі та/або своїй сім’ї через приведення до
тяжкого матеріального стану, такий гравець може бути обмежений у
відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду.
Організатор азартних ігор або Уповноважений орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення
суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних
іграх вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження
участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних
закладів та/або участь в азартних іграх.
Рішенням КРАІЛ від 11.06.2021 № 359 з 15.06.2021 запроваджено дослідну експлуатацію Реєстру та проведено навчання з уповноваженими
особами організаторів азартних ігор щодо користування Реєстром
відповідно до наданих їм прав з метою недопущення до участі в азартних
іграх осіб, які внесені до Реєстру та внесення відомостей до нього [14].
Захищеність персональних даних важливий принцип, який супроводжує
взаємовідносини гравця та організатора азартних ігор, а також державні органи під час їх взаємодії в відносинах, пов’язаних з гральним бізнесом.
Організатор азартних ігор володіє значними персональними даними гравців, зокрема: під час першого відвідування грального закладу організатор
азартних ігор здійснює ідентифікацію гравця, встановлюючи такі персональні
дані як вік та прізвище, ім’я і по-батькові, а також визначає, чи не внесено
гравця до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або
участь в азартних іграх, в подальшому під час кожного відвідування грального
закладу проводиться така ж ідентифікація за документами, що посвідчують
особу або за ідентифікаційною карткою гравця. Ідентифікаційна картка гравця
також містить персональну інформацію про гравця: його фотозображення,
прізвище, ім’я та по-батькові й дата народження [15].
Також організатор азартних ігор як суб’єкт первинного фінансового
моніторингу отримує та зберігає персональні дані гравців у разі встановлення ділових відносин з ними та у разі виграшу ними певних сум коштів
під час проведення ідентифікації та верифікації клієнта.
Також виплачуючи виграш гравцю організатор азартних ігор, діючи як
податковий агент, повинен отримати від гравця персональні дані гравця як
платника податку та відобразити ці дані у звіті до податкових органів.
Закон встановлює вимоги для організаторів азартних ігор, щоб всі онлайн системи організаторів (адже саме в них зберігаються персональні
дані гравців) мали методи захисту персональних даних гравця та методи
захисту від зовнішнього несанкціонованого втручання осіб у роботу онлайн-системи. Відповідно Державна система онлайн-моніторингу також
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повинна мати такі методи захисту. Крім того дані Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, є інформацією з обмеженим доступом. Доступ до такої інформації надається
виключно Уповноваженому органу та організаторам азартних ігор для виконання покладених на них цим Законом обов’язків. Відповідно організатор
азартних ігор також повинен вживати заходів для недопущення розголошення інформації з цього реєстру.
Висновки. Запропоновані на проаналізовані у статті принципи публічного управління гральним бізнесом повинні забезпечити функціонування в
Україні цивілізованого ринку грального бізнесу, де на першому місці будуть
інтереси суспільства, а не бізнесу чи держави: не наповнення бюджету, отримання максимального заробітку від цього бізнесу, а створення легальної
альтернативи бажаючим грати в азартні ігри, при цьому максимальний контроль процесу гри та захист кожного гравця від формування гральної залежності.
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THE PRINCIPLES OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE GAMBLING
BUSINESS, AIMED AT PROTECTING SOCIETY AND EACH PLAYER FROM
THE HARMFUL EFFECTS OF GAMBLING
Z. Toporetska
The article is devoted to the analysis of the principles of public management of
the gambling market in Ukraine, which are aimed at protecting society and each
player from the harmful effects of gambling in the form of gambling addiction.
The author highlighted and analyzed such principles of public administration as:
protection of rights, legitimate interests, life, and health of citizens, ensuring the principle of responsible gaming, protection of personal data, combating gambling addiction (addiction). The author concludes that the principles of public gambling management proposed in the article should ensure the functioning of a civilized gambling
market in Ukraine, where the interests of society, not business or the state, will come
first: not filling the budget, getting maximum earnings from this business. and the
creation of a legal alternative to those wishing to gamble, while maximizing control
of the gaming process and protecting each player from the formation of gambling
addiction.
Key words: principles, state regulation, state policy, gambling, gambler, addiction, protection of society.
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В статті аналізується мета та підстави застосування такого запобіжного заходу як тримання під вартою у контексті рішень Європейського
суду з прав людини, наводяться вимоги до клопотань сторони обвинувачення, якими вона обґрунтовує обрання та продовження строку цього запобіжного заходу. Автори розглядають питання коли слідчий суддя повинен
відмовити в обранні тримання під вартою, проблеми неповноти судового
розгляду, під час якого залишаються недослідженими обставини, з’ясування
яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого
та справедливого судового рішення.
Ключеві слова: Європейський суд з прав людини; тримання під вартою;
прокурор; слідчий; слідчий суддя; суд.

Постановка проблеми. До числа актуальних питань сучасного кримінального процесу України слід віднести проблематику застосування запобіжних заходів, адже під час цього відбувається обмеження прав, свобод
та законних інтересів учасників кримінального провадження [1, с. 50].
Обмеження прав повинне переслідувати легітимну мету, а сам закон,
яким запроваджуються певні обмеження, повинен давати змогу визначати
таку мету [2, с. 99].
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання
підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних
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обов’язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити
будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на
потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта,
спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення
права на свободу й особисту недоторканість під час застосування запобіжних заходів вивчали Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленецький, О. В. Капліна, О. М. Коровайко, О. П. Кучинська, О. Р. Михайленко, Л. Р. Наливайко,
І. Л. Петрухін, М. А. Погорецький, І. В. Гловлюк, В. В. Рожнова, В. М. Савицький, Т. М. Слінько, Ю. Ф. Скакун, К. В. Степаненко, М. С. Строгович,
Л. Д. Удалова, В. Г. Уваров, В. І. Фаринник, О. Г. Шило, М. Є. Шумило,
О. Г. Яновська та інші науковці.
Мета дослідження. Висвітлення основних процесуальних положень
застосування запобіжних заходів у відповідності до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).
Викладення основного матеріалу. До числа актуальних питань сучасного кримінального процесу України слід віднести проблематику застосування запобіжних заходів, адже під час цього відбувається обмеження прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального
провадження [1, с. 50].
Обмеження прав повинне переслідувати легітимну мету, а сам закон,
яким запроваджуються певні обмеження, повинен давати змогу визначати
таку мету [2, с. 99].
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання
підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних
обов’язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити
будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на
потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта,
спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої
підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати,
що підозрюваний, обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1
ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України (далі –
КПК України). Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування
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запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених
КПК України [3].
Крім того, відповідно до положень ст. 184 КПК України клопотання
слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу обов’язково повинно містити посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177
КПК України; виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов
висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів. Тобто,
одних припущень слідчого та прокурора щодо наявності певних ризиків недостатньо для винесення слідчим суддею, судом рішення про обрання запобіжного заходу, кожен конкретний ризик має бути доведений та обґрунтований доказами його існування, з наданням копій матеріалів, якими
слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання [4].
У 2018 р. всього прокурорами було подано до суду клопотань про обрання запобіжних заходів у 34663 кримінальних провадженнях, з яких: про
особисте зобов’язання – 5892; про заставу – 116; про домашній арешт –
8789, відмовлено судом – 699 (8 %); про тримання під вартою – 19830,
відмовлено судом – 4471 (22 %). З вказаної кількості відмов у задоволенні
клопотань в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суддями були обрані такі запобіжні заходи – особисте зобов’язання –
455 (10 %); особиста порука – 15 (0,3 %); застава – 57 (1 %); домашній
арешт – 3422 (77 %).
У 2019 р. всього прокурорами було подано до суду клопотань про обрання запобіжних заходів у 32673 кримінальних провадженнях, з яких: про
особисте зобов’язання – 5015; про заставу – 129; про домашній арешт –
8211, відмовлено судом – 742 (9 %); про тримання під вартою – 19297,
відмовлено судом – 4524 (23 %). З вказаної кількості відмов у задоволенні
клопотань в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суддями були обрані такі запобіжні заходи – особисте зобов’язання –
442 (10 %); особиста порука – 14 (0,3 %) ; застава – 42 (1 %); домашній
арешт – 3534 (78 %).
У 2020 р. всього прокурорами було подано до суду клопотань про обрання запобіжних заходів у 29423 кримінальних провадженнях, з яких: про
особисте зобов’язання – 3863; про заставу – 171; про домашній арешт –
7597, відмовлено судом – 732 (10 %); про тримання під вартою – 17787,
відмовлено судом – 4439 (25 %). З вказаної кількості відмов у задоволенні
клопотань в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суддями були обрані такі запобіжні заходи – особисте зобов’язання –
341 (8 %); особиста порука – 10 (0,2 %); застава – 58 (1 %); домашній
арешт – 3498 (79 %).
За 9 місяців 2021 р. всього прокурорами було подано до суду клопотань
про обрання запобіжних заходів у 21521 кримінальних провадженнях, з
яких: про особисте зобов’язання – 2425; про заставу – 185; про домашній
арешт – 5426, відмовлено судом – 578 (11 %); про тримання під вартою –
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13294, відмовлено судом – 3008 (23 %). З вказаної кількості відмов у задоволенні клопотань в обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою суддями були обрані такі запобіжні заходи – особисте зобов’язання – 215 (7 %); особиста порука – 4 (0,1 %); застава – 45 (1 %); домашній арешт – 2422 (81 %).
При обранні запобіжного заходу слідчий суддя перш за все має переконатися в наявності доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, в якому його підозрюють/обвинувачують, закон
не вимагає, щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був упевнений в обранні того чи іншого запобіжного заходу.
Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» [5], наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. Як зазначено в п. 111-112
Рішення ЄСПЛ «Белеветський проти Росії» – обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його
застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції.
Як зазначено в Рішенні ЄСПЛ «Олександр Макаров проти Росії» національні органи влади зобов’язані проаналізувати особисті обставини особи
докладніше та навести на користь тримання її під вартою конкретні
підстави, підкріплені встановленими в судовому засіданні доказами [4].
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні довести суду обставини, на які
вони посилаються [3].
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу
слідчий суддя, суд зобов’язаний встановити, чи доводять надані сторонами
кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність
обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує
хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує
слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов’язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не
доведе наявність всіх вищевказаних обставин [4].
У ході судового засідання сторона обвинувачення повинна доводити
реальність ризиків, що виправдовують обмеження свободи. ЄСПЛ визнав,
що абстрактна можливість перешкоджання кримінальному провадженню є
недостатньою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою. Так, доказами на обґрунтування ризику можуть бути:
– переховування від органів досудового розслідування та суду;
– показання свідків про намір особи переховуватись, придбання
квитків, зміна місця проживання підтверджені документально, відомості про
відсутність постійного місця проживання, тощо;
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– знищення або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають
істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
– спроба підозрюваної особи вчинити дії направлені на знищення доказів – підтверджені документально;
– незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні – підтверджені документально;
– документи, підтверджуючі, що підозрюваний вчиняв подібні дії у минулому, показання свідків, дані про особу, підтверджуючі його протиправну
поведінку;
– перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином – підтверджене документально;
– докази того, що особа вчиняє якісь конкретні дії, направлені на створення перешкод правосуддю;
– вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження
кримінального правопорушення, у якому особа підозрюється, обвинувачується.
Слідчі та прокурори при обґрунтуванні ризику, що підозрюваний, обвинувачений може переховуватися від органів досудового розслідування та
суду, часто посилаються на тяжкість покарання, яке загрожує особі, наявність закордонного паспорту, родичів та знайомих за кордоном тощо,
проте такі посилання сторони обвинувачення найчастіше ґрунтуються
лише на припущеннях слідчого, прокурора.
Як зазначено у Рішенні ЄСПЛ «Бойченко проти Молдови» одне тільки
посилання судів на відповідну норму закону без вказування підстав, з яких
вони вважають обґрунтованими, твердження про те, що ніби заявник може
перешкоджати провадженню у справі, переховуватись від правосуддя або
скоювати нові злочини, не є достатніми для ухвалення рішення про тримання заявника під вартою.
Практика ЄСПЛ виходить з того, що загроза втечі не випливає з простої
можливості для обвинуваченого перетнути кордон держави. Для того, щоб
ця обставина мала реальний характер потрібно довести наявність інших
обставин, а саме: характеристику особи, її моральний облік, місце проживання, професію, прибуток, сімейні зв’язки, будь-які зв’язки з іншою
країною, або наявність зв’язків у іншому місці.
Аргументи за чи проти звільнення, у тому числі ризик того, що обвинувачений може перешкодити належному проведенню судового розгляду,
не повинні прийматися абстрактно, але повинні бути підкріплені фактичними доказами. Небезпека переховування обвинуваченого не може бути
оцінена виключно на основі тяжкості покарання за злочин. Наявність небезпеки переховування повинно бути оцінено з посиланням на ряд інших
відповідних факторів, які можуть або підтвердити існування небезпеки
втечі, або зробити її настільки незначною, що вона не може виправдати
тримання під вартою («Строган проти України») [4].
Неповним визнається судовий розгляд, під час якого залишилися
недослідженими обставини, з’ясування яких може мати істотне значення
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для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового
рішення, зокрема, у разі якщо: – належним чином не з’ясовані обставини,
що характеризують об’єкт і об’єктивну сторону злочину: зміст діяння,
наявність причинного зв’язку між діянням і наслідками та ін.; – всебічно і
повно не досліджені обставини, на підставі яких встановлюється
суб’єктивна сторона злочину: вина, її форми, мотиви здійснення злочину та
ін.; – поверхово досліджено обставини, що впливають на ступінь і характер
відповідальності, дані, що характеризують особу обвинуваченого,
обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання, та ін.; – не з’ясована
наявність або відсутність обставин, що виключають притягнення особи до
кримінальної відповідальності; – недостатньо глибоко досліджені характер
і розмір заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди; – не
встановлена роль кожного обвинуваченого у вчиненні кожного епізоду
кримінального правопорушення; – не виявлені причини й умови, що
сприяли вчиненню кримінального правопорушення, якщо це має істотне
значення для правильного вирішення справи; – висновки про винність або
невинність особи обґрунтовані лише показаннями малолітніх потерпілих і
не вжиті заходи для дослідження інших доказів; – не вжиті заходи до
перевірки показань заінтересованих учасників процесу, покладених в
основу судових рішень; – не з’ясовані причини істотних протиріч у доказах;
– висновки суду побудовані на припущеннях; – неповно досліджені версії
обвинувачення або захисту; – без достатніх підстав відхилені клопотання
про перевірку обставин, що мають значення для справи; – не допитані всі
особи, показання яких мають істотне значення для справи; – судом були
відхилені клопотання учасників судового провадження про допит певних
осіб, дослідження доказів або вчинення інших процесуальних дій для
підтвердження чи спростування обставин, з’ясування яких може мати
істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та
справедливого судового рішення; – необхідність дослідження тієї чи іншої
підстави випливає з нових даних, встановлених при розгляді справи в суді
апеляційної інстанції; – в інших випадках.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції (правова позиція ЄСПЛ,
викладена у п. 60 рішення від 06 листопада 2008 року у справі «Єлоєв
проти України») [6] після спливу певного проміжку часу (досудового
розслідування, судового розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні
злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою
підозрюваного, обвинуваченого, а тому слідчому судді, суду у разі
задоволення клопотання про обрання або продовження терміну
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно
чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав)
або ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Право підозрюваного, обвинуваченого на розгляд клопотання про
зміну, скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не
може бути обмежено. Слідчий суддя, суд зобов’язаний розглянути
відповідне клопотання підозрюваного, обвинуваченого протягом трьох днів
із дня його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду
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клопотання про застосування запобіжного заходу. Відмова у розгляді з
підстав неодноразового звернення з таким клопотанням у кримінальному
провадженні не допускається та є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції (правова
позиція ЄСПЛ, викладена у п. 65 рішення від 06.11.2008 у справі «Єлоєв
проти України»). Аналіз та оцінка зазначених обставин має ґрунтуватися на
практиці Європейського суду з прав людини. Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти
України» [7] термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або
інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що
особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення у
справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «К.Г.
проти Німеччини»).
Крім того, відповідно до практики ЄСПЛ, недостатньо аби правоохоронні органи «добросовісно підозрювали особу». Повинні бути надані принаймні деякі факти чи інформація на підтвердження того, що особа підозрюється у вчиненні злочину обґрунтовано (рішення «Ільгар Маммадов
проти Азербайджану»).
Європейський Суд у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти,
які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи
висунення обвинувачення. Отже, на початковій стадії розслідування суд,
оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред’являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду. У справі «Мамедова проти Росії»
ЕСПЛ зазначив, що розглядаючи законність і обґрунтованість подальшого
тримання заявниці під вартою, районний і обласний суди увесь час посилалися на серйозність висунутого обвинувачення як на головний чинник
для оцінки можливості того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме відправленню правосуддя або вчинятиме нові
злочинні дії. Однак, як не раз зазначав Суд, хоч суворість покарання, що
загрожує заявникові, має значення для оцінки небезпеки його зникнення
або вчинення нових злочинів, потребує подовжити строк тримання під вартою, не можна оцінювати з чисто абстрактної точки погляду, зважаючи
лише на тяжкість злочину. Так само і подовження строку тримання під вартою не може застосовуватися через те, що вироком може бути призначене
покарання у вигляді позбавлення волі (рішення у справі «Летельє проти
Франції»).
У практиці ЄСПЛ визначено, що існування обґрунтованої підозри щодо
вчинення заявником тяжкого злочину спочатку може виправдовувати тримання під вартою, але тяжкість обвинувачення не може сама по собі бути
виправданням тривалих періодів тримання під вартою (рішення у справі
«Єчус проти Литви»).
Сама по собі тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа не
може бути безумовною підставою для обрання щодо цієї особи запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту (рішення ЄСПЛ у справі «Ніколова проти
Болгарії»). Відповідно до рішення ЄСПЛ по справі «Ноймайстер проти
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Австрії» позбавлення волі особи (тримання під вартою) не повинно перетворюватися на своєрідну прелюдію до завчасного відбування можливого
у майбутньому вироку про позбавлення волі [4].
«Врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст під час формування внутрішнього переконання слідчого, прокурора, слідчого судді,
суду, оскільки вона свідчить про ступень суспільної небезпечності цієї
особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем ймовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний (обвинувачений) може ухилитися від слідства і суду. Проте сам по собі факт тяжкості злочину який
інкримінується особі, не може бути підставою для застосування запобіжного заходу, оскільки це суперечило б презумпції невинуватості» [9, с. 165].
При розгляді клопотання суд має ретельно перевіряти дані про особу,
щодо якої продовжується строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою (вік, здоров’я, сімейний стан, соціальна занятість особи, вид діяльності, місце проживання пп. 3-10 ч. 1 ст. 178 КПК України) [3]. Стан здоров’я
підозрюваного (обвинуваченого) може вказувати на меншу вірогідність
того, що він може ухилятися від слідства і суду, перешкоджати встановленню істини у справі. При обранні запобіжного заходу у виді взяття під
варту необхідно переконатися, що його застосування не призведе до погіршення стану здоров’я особи. Коли підозрюваний, обвинувачений тяжко
хворий і в умовах слідчого ізолятора не має можливості здійснювати необхідне лікування, до нього не варто застосовувати такий запобіжний
захід [4].
Згідно практики ЄСПЛ з цього питання однією із підстав порушення п. 1
ст. 5 Конвенції у справі «Барило проти України» [8] стало те, що у заявниці
було наявне тяжке захворювання (третя група інвалідності), у зв’язку з чим
вона потребувала спеціального лікування, дієти і постійного медичного
нагляду.
У справі «Теста проти Хорватії» («Testa v. Croatia», № 20877/04,
рішення Суду від 12.07.2007), Суд дійшов висновку, що відсутність належного медичного обслуговування та медичної допомоги заявнику і відсутність належних умов тримання під вартою протягом двох років принижували її гідність та викликали у неї почуття страху та приниження, що
мали на меті зламати її фізично та морально. Зважаючи на природу, тривалість та суворість поводження із особою, якому було піддано заявника,
та загальний негативний вплив на її здоров’я, воно може вважатися нелюдським та принижуючим поводженням, у розумінні статті 3 Конвенції.
У своїх рішеннях по справах «Кудла проти Польщі», «Ухань проти
України», «Хумматов проти Азербайджану», «Петухов проти України», Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що держава повинна забезпечити тримання ув’язненої особи в умовах, які
відповідають принципу поваги до її людської гідності, а також належним чином забезпечити її здоров’я та добробут з огляду на практичні потреби
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ув’язнення. Відсутність належної медичної допомоги може, таким чином,
становити поводження, що суперечить ст. 3 Конвенції) [4].
Із аналізу рішень ЄСПЛ випливає, що за загальним правилом особа,
яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, повинна перебувати на
волі до початку судового розгляду її справи, якщо держава не наведе
відповідних і достатніх підстав для тримання її під вартою [10, с. 38]. На цій
підставі у ст. 183 КПК України передбачено саме таку вимогу, а переконати
слідчого суддю, суд у доцільності застосування тримання під вартою зобов’язаний прокурор [11, с. 198].
Застосування запобіжних заходів, зокрема тримання під вартою, в жодному разі не повинно розцінюватись як покарання, адже є лише певним обмеженням особи, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення [12, с. 166]. Зазначимо, що дотримання прав і свобод
людини є фундаментальним принципом правосуддя. Справедливий суд є
саме такою процедурою, яка гарантує особі об’єктивний, неупереджений
та незалежний розгляд її справи.
Висновки. Застосування у практичній діяльності правових позицій,
викладених у рішеннях Європейського суду з прав людини та національних
судів, дає можливість вимагати доведення кожного ризику та реального
обґрунтування обставин, на які посилається сторона обвинувачення при
розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу в суді.
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DETENTION AS A PREVENTIVE MEASURE IN THE CONTEXT OF
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DECISIONS
S. Smokov
I. Fedorov
The article analyzes the purpose and grounds for the application of a measure
of restraint such as detention in the context of decisions of the European Court of
Human Rights, and provides requirements for the prosecution's motions justifying
the choice and extension of this measure. The authors consider when the investigating judge should refuse to choose a measure of restraint.
The Criminal Procedure Code imposes a similar obligation on the prosecution,
stating that the latter must prove to the court, in addition to the validity of the accusation and the risks of non-procedural conduct, also the impossibility of applying a
milder measure of restraint.
When considering a request for precautionary measures, the investigating judge
and the court are obliged to establish whether the evidence provided by the parties
to the criminal proceedings proves the circumstances that indicate: the existence of
reasonable suspicion of committing a suspect, accused criminal offense; there are
sufficient grounds to believe that there are at least one of the risks provided for in
Article 177 of the CPC of Ukraine, and which are indicated by the investigator, prosecutor; insufficient application of milder precautionary measures to prevent the risk
or risks specified in the application. The investigating judge, the court is obliged to
decide to refuse to apply a measure of restraint, if during the consideration of the
petition the prosecutor does not prove the existence of all the above circumstances.
In addition, the authors consider the issue of the incomplete trial, during which
the circumstances remain unclear, the clarification of which may be essential for a
lawful, reasonable, and fair court decision, in particular, if: the circumstances are not
properly clarified, characterizing the object and objective side of the crime: the content of the act, the presence of a causal link between the act and the consequences,
etc.; comprehensively and completely unexplored circumstances on the basis of
which the subjective side of the crime is established: guilt, its forms, motives for the
crime, etc.
Key words: European Court of Human Rights; detention; prosecutor; investigator; the investigating judge; court.
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ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ (ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ
ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ)
Статтю присвячено аналізу сучасного стану детективної діяльності в
Україні. Досліджено державний та приватний сектор детективної діяльності в Україні; можливості та доцільності її легалізації та функціонування.
Розглянуто низку законопроєктів про легалізацію детективної діяльності;
передумови звернення до таких послуг; розглянуто, так би мовити – прототипи такої діяльності. Проілюстровано досвід зарубіжних країн та
напрацювань діючих українських агентств. Виокремлено значущість особливості цього виду правоохоронної діяльності, наголошено на її індивідуальності та звичайній практиці (як і будь-якого іншого виду господарської діяльності) одночасно. Зроблено попередні висновки про стан її функціонування й
намічено перспективи подальшого розвитку та шляхи вдосконалення детективної діяльності в Україні тощо.
Ключові слова: детективна діяльність, детективні фірми, детективні
агентства, детективні послуги, журналістська діяльність, органи поліції,
підприємницька діяльність, правоохоронна діяльність, приватна охоронна
діяльність, охоронні фірми, розшуковці.

Постановка проблеми. Сьогодні, парламентський Комітет з питань
правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт про легалізацію детективної діяльності. За неофіційними даними,
зараз в усіх регіонах України працює декілька тисяч приватних детективів
та приватних детективних агентств. У восьми різних регіонах створено посади детективів на різних рівнях (в Київській, Запорізькій, Львівській,
Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях). Також було створено додаткове управління в Головному слідчому управлінні
Національної поліції. Штат таких підрозділів відібрано за допомогою проведення конкурсу. 75 % штату – це колишні оперативні співробітники. Ці
підрозділи займаються розслідуваннями: збирають докази, ведуть
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спеціальні спостереження, аналізують факти й окреслюють кроки (розробляють версії). В них добрі показники роботи; це не безпідставно, в силу
того що штат складається з досвідчених фахівців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі становлення детективної діяльності в нашій та зарубіжних країнах приділяли увагу у своїх дослідженнях такі вітчизняні та зарубіжні вчені та науковці, як А. М. Бабенко,
О. М. Бандурка,
В. С. Батиргареєва,
В. М. Бесчастний,
С. О. Бичін,
А. Б. Блага, В. І. Бобрик, І. Г. Богатирьов, С. С. Вітвіцький, А. Ф. Волобуєв,
В. В. Голіна, Б. М. Головкін, І. Б. Гончаренко, В. К. Грищук, В. Л. Грохольський,
С. Ф. Денисов, О. М. Джужа, А. І. Долгова, В. М. Дрьомін, В. І. Женунтій,
А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, Д. П. Калаянов, О. Г. Кальман, М. В. Карчевський, О. Г. Колб, В. Я. Конопельський, І. М. Копотун, О. Є. Користін,
О. Г. Кулик, О. М. Литвинов, В. В. Лунєєв, В. О. Меркулова, Ю. О. Михайлова,
Є. С. Назимко, О. В. Одерій, Н. А. Орловська, М. І. Панов, Є. О. Письменський,
О. О. Пунда, І. М. Риженко, М. О. Семенишин, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій,
В. О. Туляков, П. Л. Фріс, І. М. Чекмарьова, О. Ю. Чередниченко, В. О. Черков,
В. В. Шаблистий, В. І. Шакун, Г. Й. Шнайдер, Н. С. Юзікова, С. С. Юрко,
І. С. Яковець, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиш та інші.
Проте, у наявних дослідженнях питанням простеження практики застосування детективної діяльності приділялося уваги не достатньо для побудови повного й структурованого вчення про детективну діяльність, як
дієвий метод попередження, розкриття та розслідування злочинів та встановлення особи злочинця тощо. В поточних умовах злочинність в Україні
набуває дедалі поширенішого й агресивнішого характеру, стає все більш
організованою та професійною. В її структурі значно збільшується кількість
розбійних нападів, крадіжок майна, у тому числі з приватних офісів, крамниць, квартир; злочинці все більш загрожують особистій безпеці громадян – вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування. Почастішали
випадки вбивств «на замовлення», групові розбої та пограбування із застосуванням вогнепальної зброї, напади на підприємців і банкірів. За цих
умов зусилля правоохоронних органів щодо захисту громадян та їх майна
не завжди досягають бажаних наслідків. Тому приватні фірми, банки та
установи організують власні служби (підрозділи) безпеки, наймають охоронників, створюють детективні агентства. Так, як правило, детективну
діяльність ведуть люди, які в минулому мали відношення до правоохоронних органів, органів державної безпеки, розвідувальних служб або інших
державних органів, які мають відношення до оперативної діяльності.
Найавторитетнішою міжнародною організацією у сфері розслідувань та
безпеки є Всесвітня Асоціація Детективів, заснована ще в 1925 р. Вона
об’єднує велику кількість (понад тисячу) кращих спеціалістів приватних детективних і охоронних структур з більш ніж 60 країн світу, причому їх кількість постійно збільшується, оскільки під час кожної щорічної конференції,
особливо останнім часом, на вступ до неї надходить до ста заявок. У Європі
професія приватних детективів визнана директивою Європейського Співтовариства 1967 р., яка гарантує свободу підприємництва в усіх країнахчленах ЄС. Жодна країна не може заборонити або обмежити права
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приватного підприємця, не будучи при цьому не засудженою Європейським
судом [1].
Вивчення досвіду низки зарубіжних країн, наприклад, США, Великобританії, Франції, Німеччини, Ізраїлю та інших показує, що діяльність приватних детективів регламентується відповідним законодавством. Так, в Англії
кількість персоналу приватних охоронних і детективних фірм вдвоє перевищує кількість співробітників поліції [22, с. 248-259]. У США бюджет таких
компаній на 50 відсотків вище, ніж бюджет усіх органів поліції разом узятих,
а кількість співробітників складає близько 1 млн. чоловік. В Ізраїлі, при кількості населення близько 5 млн. жителів, нараховується близько 2 тис. детективних агентств [8, с. 1]. Такі дані приводились в пояснювальній записці
до законопроєкту Закону Російської Федерації «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации». Після його прийняття,
за перші два роки офіційно запрацювало 6605 охоронних підприємств і
служб безпеки [2, с. 10].
Аналізуючи зміст вищевказаного Закону, доходимо висновку, що ним
передбачено, що правову основу такої приватної детективної (розшук) та
охоронної діяльності в першу чергу складає Конституція; приватна детективна та охоронна діяльність організацій та індивідуальних підприємців ведеться на підставі спеціального дозволу (ліцензії) органів внутрішніх справ
з метою захисту законних прав та інтересів своїх клієнтів; на громадян, які
здійснюють приватну детективну та охоронну діяльність, дія законів, котрі
закріплюють правовий статус працівників правоохоронних органів, не поширюється; громадяни, що займаються приватною детективною діяльністю, не мають права здійснювати будь-які оперативно-розшукові дії, котрі
віднесено законом до виключної компетенції органів, яким таке право
надано; контроль і нагляд за приватною детективною та охоронною діяльністю на території здійснюють федеральний орган виконавчої влади, у веденні якого знаходяться питання внутрішніх справ, інші федеральні органи
виконавчої влади та підпорядковані їм органи і підрозділи. Фактично вказаний Закон передбачує та регламентує надання приватних детективних послуг у двох напрямках – приватна розшукова діяльність (Розд. ІІ Закону) та
приватна охоронна діяльність (Розд. ІІІ Закону).У Законі також передбачені
певні обмеження в сфері діяльності приватного детектива, зокрема йому
забороняється: 1) приховувати від правоохоронних органів факти
злочинів (які підготовлюються, вчиняються або вже вчинені), що стали їм
відомі; 2) видавати себе за співробітників правоохоронних органів;
3) збирати відомості, пов’язані з особистим життям, із політичними чи
релігійними переконаннями окремих осіб; 4) здійснювати відео- та
аудіозапис, фото- та кінозйомку в службових або інших приміщеннях без
письмового дозволу на це відповідних посадових або приватних осіб;
5) вдаватися до дій, що посягають на права й свободи громадян;
6) здійснювати дії, що ставлять під загрозу життя, здоров’я, честь, гідність і
майно громадян; 7) фальсифікувати матеріали чи вводити в оману клієнта;
8) розголошувати зібрані під час виконання договірних зобов’язань
відомості про замовника, в тому числі відомості, що стосуються питань
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забезпечення захисту життя та здоров’я громадян (або) охорони майна
замовника, використовувати їх з будь-якою метою всупереч інтересам
замовника чи в інтересах третіх осіб, крім як на підставах, передбачених
законодавством; 9) передавати свою ліцензію для використання її іншими
особами; 10) використовувати документи та інші відомості, отримані в
результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності органами,
вповноваженими
в
цій
сфері
діяльності;
11) отримувати
та
використовувати інформацію, що міститься в спеціальних й інформаційноаналітичних базах даних органів, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність, з порушенням порядку, встановленого законодавством [5].
Метою дослідження є аналіз сучасного стану детективної діяльності в
Україні. Тому, дослідження криміналістичної характеристики детективної
діяльності, як дієвої складової у процесі розкриття, розслідування злочинів
та встановлення особи злочинця, дозволить визначити та обґрунтувати завдання зазначеної діяльності, як в приватному так і в державному секторі.
Підґрунтя функціонування бюро та практика застосування таких послуг потребує, на наш погляд, додаткового дослідження з метою належного науково-методичного забезпечення.
Викладення основного матеріалу. Безперечно, що Україна неодмінно має враховувати позитивний досвід зарубіжних країн, але, в той же
час, необхідно пам’ятати, що держави із розвинутою системою детективних
агентств і приватної охорони – це держави із багатовіковим досвідом демократичних та загальноправових цінностей [6].
Детектив (від англ. detective – сищик, disclosure – розкриття) – це агент
розшуку, сищик [21, с. 94]; інше, детектив (чол.) 1. род. а. У капіталістичних
країнах – агент таємної служби розшуку. «Серед верховинців стояли й нишпорили по всьому Хусту ще й сотні детективів – у одязі лісорубів, у верховинському чабанському вбранні і навіть – у чорних рясах отців василіянів...» (Семен Скляренко, Карпати, II, 1954, 8). 2. род. у. Літературний
твір або кінофільм, присвячений розкриттю заплутаної таємниці, як
правило, пов’язаної зі злочином. Значною популярністю користуються в
світі автори пригодницького жанру, а також детективу (Вечірній Київ, 25.VII
1957, 4). Детективний, а, е. Стос. до розкриття заплутаної таємниці, як правило, пов’язаної із злочином. «Дрезина несамовито загаркотіла й понеслась ... Як у детективному фільмі...» випадково спало на думку (Іван Ле,
Міжгір’я, 1953, 282) [23, с. 258].
Сьогодні, зазначена діяльність урегульована лише одним законодавчим актом – Законом України «Про Національне антикорупційне бюро
України». Ч. 4 с. 5 зазначеного Закону передбачено, що до структури
управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що
здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні,
оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення
майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації,
підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові,
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кадрові та інші підрозділи [20, с. 5-6]. Реєстрацією ж приватних детективних агентств в Україні ніхто не займається, назвати їхню точну кількість доволі складно. Але за неофіційними даними, їх нараховується більше 2 тисяч. Співробітники цих організацій стверджують, що в них немає відбою від
клієнтів.
Не можна сказати, що детективні агентства в Україні ведуть зовсім вже
підпільну роботу. В українському законодавстві немає норм, які б регулювали діяльність приватних детективів. Та їхня відсутність не говорить про
те, що таку діяльність заборонено. Поза законом знаходиться частина послуг, які надають приватні розшуковці, наприклад, прослуховування
приміщень, організація відеоспостереження тощо. Не можна також сказати,
що розшуковці з нетерплячістю чекають, щоб їхню діяльність почали регулювати. З однієї сторони, повноцінна й легальна робота їхніх агентств – це
податки та робочі місця. З іншої, це чіткі межі, в яких детективи повинні
будуть діяти. Україна тільки починає цей шлях. Тому, розглядаючи питання
щодо розширення кола повноважень приватних детективних агентств та
недержавних охоронних фірм чи спрощення процедури їх ліцензування,
обов’язково слід враховувати внутрішню соціально-політичну специфіку,
недосконале врегулювання цієї сфери на законодавчому рівні (до цього
часу не прийняті: Закон України «Про охоронну діяльність», Закон України
«Про зброю» тощо; а проєкт Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», взагалі, відхилено та знято з
розгляду) [3; 12-14].
Можливості функціонування детективних агентств на Україні забезпечуються такими нормативними актами: Закони України «Про інформацію»,
«Про видавничу справу», «Про телебачення и радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації», «Про державну таємницю», «Про
звернення громадян», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні», «Про авторські права и суміжні права», «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності», «Про господарські товариства»; Постанова
Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення
у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади». Усе
це дає підстави розглядати діяльність з надання детективних та охоронних
послуг, як специфічні та особливі види господарської діяльності [16]. Необхідно також усвідомлювати, що здійснення детективної і охоронної діяльності – це сфери, які завжди були пов’язані з ризиком для життя, і з ризиком
не тільки для самих працівників цих установ, але і для оточуючих.
Саме наявність таких об’єктивних обставин виправдано викликає
підвищену увагу та відповідні вимоги до цих видів діяльності, а також до
перегляду умов надання детективних послуг. Сьогодні в Україні існують
проєкти Закону України «Про охоронну діяльність» авторів Новікова О. В.
та Просянка В. В., які визначають правові та організаційні засади
здійснення охоронної діяльності, її суб’єктів, а також загальні засади
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взаємодії суб’єктів охоронної діяльності з державними органами в галузі
охорони правопорядку та боротьби із злочинністю [13-15]. Аналізуючи їх,
приходимо до висновку, що: Положення проєктів містять в цілому
переважну більшість тез, які вже неодноразово реєструвалися (як проєкти
Законів [10-11; 156-19]) в Верховній Раді України. В черговий раз проєкти
подаються безпосередньо народними депутатами України, при цьому ігнорується думка осіб, котрих вони стосуються, і навіть центральних органів
влади, як – Мін’юсту України, Держпідприємництва, Антимонопольного
комітету, без затвердження подання в Кабінеті Міністрів, без чисельних
висновків та зауважень з порушених питань Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України. На сьогодення органом
ліцензування визначено МВС України, котре не має на вищому рівні та в
підлеглих органах структур, які б виконували державні функції з питань
ліцензування. Всі ці функції передані Державній службі охорони (далі –
ДСО) при МВС України, підрозділи якої є основними учасниками надання
платних послуг на ринку охорони. І тепер без наявності такого Закону і при
прийнятті його саме ця структура встановлює правила, контролює та
вирішує «казнити або милувати». Роль МВС зведена тільки до підпису при
видачі ліцензії та підпису рішення про її анулювання [4, с. 299]. При прийнятті Закону «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» в одній із
запропонованих редакцій, норми якого передбачають прийняття значної
кількості підзаконних актів, які відповідно будуть готуватися структурою
ДСО (зрозуміло «під себе») і з великою вірогідністю можна прогнозувати,
що зникне нормальна цивілізована конкуренція, яка тільки зароджується в
Україні в сфері охоронного бізнесу; буде встановлено жорсткий монополізм
однієї підприємницької структури під «кришуванням» МВС; виникнуть нові
потоки додаткових коштів збагачення (не держави), а окремої наявної комерційної структури або нової структури «при» тощо.
Цими законопроєктами «пропонуються» обмеження недержавних охоронних структур, в тому числі в проєктах Закону не передбачено здійснення
охоронної діяльності фізичними особами-підприємцями (далі – ФОП);
значне обмеження прав недержавних охоронних структур. При прийнятті
такого проєкту ДСО сама буде визначати, які об’єкти охороняються тільки
Державною службою охорони. Протягом 14 років Кабінет Міністрів України
повинен був встановити «Порядок» визначення особливо важливих
об’єктів, що повинні охоронятися ДСО. Розробка Порядку доручалась
Міністерству оборони, Мін’юсту, але цього не було зроблено, тепер ДСО
через МВС сам собі визначить такий перелік.
19.01.2010 вступили в дію нові «Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та
іншої власності, надання послуг з охорони громадян». Цим законодавчим
актом встановлено жорсткі вимоги до організації охорони об’єктів недержавними охоронними підприємствами, нові кваліфікаційні характеристики
персоналу охорони цих підприємств і чітка градація охоронюваних об’єктів
за категоріями важливості (категорії «А», «Б» та «В») (відповідно до
ст.ст. 3.2., 3.4. нових Ліцензійних умов визначено, що охоронці
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підприємства повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним
певним наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 336
від 29.12.2004 року «Про ствердження Випуску 1 «Професії працівників, які
є загальними для всіх видів економічної діяльності»» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників). Невиконання охоронним підприємством вимог до персоналу є протизаконним і тягне за собою позбавлення ліцензії на охоронну діяльність. Виходить, через те, що в
Україні цей вид діяльності ще не повністю врегульовано, ними реєструються
засоби
масової
інформації,
що
дозволяє
агентствам
здійснювати (журналістські) розслідування в відповідному правовому полі.
Вже майже десять років на Україні існує Всеукраїнська асоціація приватних
детективів, створена в травні 2012 року. За словами її керівників: «Законодавство не забороняє нашу діяльність, але не регулює її. Ось одна з цілей
нашої асоціації – підготувати власний проєкт закону про приватну детективну діяльність таким, яким його бачать практики» (фрагмент промови з
інтерв’ю для преси). Діяльності приватних детективів присвоєний код
відповідно до класифікатора видів економічної діяльності. «Поняття приватної детективної діяльності у нас введене в класифікатор, і на цій підставі
ми займаємося приватними розслідуваннями». «Приватних детективів не
можна розглядати як альтернативу правоохоронній системі. Правоохоронна система володіє повноваженнями, яких немає у приватних організацій. Ми ж займаємося питаннями, які не входять до повноважень правоохоронних органів». Досить часто приватні детективи працюють у
взаємодії з правоохоронними структурами. Зараз цими агентствами, крім
саме «детективних розслідувань» нарівні з іншими послугами, надається
наступний перелік послуг: правові/юридичні; із забезпечення безпеки/охорони/обладнання засобами сигналізації; психологічні; консалтингові; з
шлюбно-сімейних відносин; по збору, відновленню інформації та перевірка
з цією метою приміщень, розшуку; слідче та оперативне супроводження
справ/перевірка за обліками; представлення інтересів в державних органах; фото-відео-стеження спостереження; перевірка на поліграфі (детекторі брехні); безпека підприємства/реєстрація, зміна настановних даних,
ліквідація підприємств; перевірка способу життя дітей; розшук автомобілів
і перевірка автомобілів на угон; розслідування злочинів в мережі Інтернет;
пошук свідків; всі види експертиз/складання фоторобота; перевірка
реєстрації угод по нерухомості; перевірка/допомога в оформленні документів; колекторські послуги; та інші, навіть: складання генеалогічного
древа; проведення контрольних закупок/«прихований покупець»; впровадження свого співробітника; перевірка наданих даних служб знайомств,
у тому числі в Інтернеті; зустріч приїжджаючих в чуже місто, супроводження
по місту та області; астрологічні. Послуги пропонуються як одноразові, а
також у вигляді комплексу охоронно-режимних заходів. Досвід країн, в яких
приватна детективна діяльність законодавчо врегульована, показує, що
функціонування приватних детективів і детективних підприємств та їх
об’єднань значно підвищує відповідальність державної правоохоронної системи за своєчасне та високопрофесійне реагування на потреби громадян
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і суспільства, звільняє правоохоронців від необхідності виконання багатьох
незначних і невластивих їм функцій, сприяє загальному оздоровленню криміногенної ситуації. Так, приватні детективи та приватні детективні
агентства надають істотну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності
у вивченні репутації та фінансового стану позичальників та інших партнерів, визначенні їх спроможності реально виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання, що значною мірою перешкоджає укладенню ризикованих угод та ухилення боржників від сплати заборгованості. Черговий
законопроєкт 2020 р. пропонує визначити різні критерії, в тому числі
кваліфікаційні вимоги до приватних детективів, сферу приватної детективної діяльності, види детективних послуг, суб’єктів їх провадження, надання
певних послуг, зберігання конфіденційної інформації та захист персональних даних тощо.
У Великій Британії, звідки родом відомий Шерлок Холмс, ніколи не
було, немає і не передбачається профільного закону для детективної
діяльності. На сьогодні ситуація в Британії абсолютно ідентична українській. Тим не менше, тисячі приватних детективів працюють в Англії, виконують завдання по всьому світу і ні в кого навіть думки не з’явиться сказати,
що вони поза законом, їх потрібно легалізувати і так далі. Тобто законодавство країни, яке забезпечує будь-які види послуг – юридичні, консалтингові
і так далі, – дозволяє надавати такі ж послуги і приватним детективам. Не
треба забувати про такий фактор, що тут багато ризиків, небезпек пустити
в діяльність шахраїв, корупціонерів. Тому закон має детально розписувати
всі дії та відповідальності. У КВЕД 2010 внесений код господарської діяльності 8030. Діяльність приватних детективів. Тобто абсолютно законно людина, яка займається цією діяльністю, може включити код в діяльність або
свого підприємства, або ФОПа, і спираючись на обмежувальні закони,
чесно працювати в цьому полі [7].
Висновки. 1. У майбутньому Законі слід чітко визначити предмет детективної діяльності (тобто, які незахищені кодексами України дії вона буде охоплювати). Така, мабуть, цивільна (чи господарська) діяльність повинна регламентуватися відповідним Законом України (який зараз відсутній); обов’язково
враховуючи Новий Кримінальний процесуальний кодекс України. 2. Принципами надання детективних послуг повинні бути: конфіденційність, порядність,
інформування клієнта про реальні перспективи розслідування. 3. Має бути
окреслена інформаційна основа (бази даних) детективної діяльності: наприклад, доступ до реєстру фізичних і юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю; доступ до окремих баз даних (МВС) (осіб: які вчинили злочини; злочинців, які перебувають у розшуку; осіб, які зникли безвісти;
невпізнаних трупів та невідомих хворих; про спосіб вчинення злочину, про
предмети вчинення злочину; певний (обмежений) доступ до Єдиного реєстру
досудових розслідувань. Тобто, до всього масиву інформації, яка містить дані
стосовно досудового розслідування. Це відповідає сучасній філософії Нового
Кримінального процесуального кодексу України. Де основний упор в дослідженні та оцінці доказів – перекладається на судове провадження. Таким
чином, на досудовій стадії розслідування потрібно дати можливість якомога
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більшому колу суб’єктів (в тому числі детективним агентствам) – можливість
досліджувати інформацію стосовно злочину та вже отриману інформацію про
вчинений злочин. Якщо слідчий має можливість досліджувати подію злочину
за допомогою визначених КПК України засобів (слідчі дії, негласні слідчі дії), то
інші учасники провадження не мають таких засобів. Тому такі детективні
агентства призначені для ліквідації існуючої прогалини в реалізації іншими
учасниками досудового провадження (зокрема, захисниками) дієвих засобів,
методів і прийомів дослідження. 4. Визначені засоби (методи прийому), за допомогою яких збирається інформація стосовно вчинених злочинів. Тут виникає
проблема – за допомогою чого захисник буде досліджувати вчинений злочин (це не прописане в процесуальному законодавстві). Виходячи з цього, доречно дозволити детективним агентствам проводити оперативно-розшукові
заходи; перелік яких треба прописати у відповідному законі. 5. Що стосується
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», він не регламентує,
наприклад, відповідну діяльність прикордонної служби, податкової служби в
новому її підпорядкуванні, що також потребує вдосконалення. Визначаючи
можливості збору інформації, її обробки, використання (в рамках такої діяльності), необхідно визначити, що дозволено державою, а на що потрібно отримувати дозвіл у клієнтів, відповідних органів; які положення повинен містити
типовий договір детективних послуг тощо. За нашою думкою, детективна
діяльність має свої окремі цілі та задачі, власний об’єкт та суб’єкти діяльності;
власний інструментарій, що дозволить зробити детективну діяльність максимально ефективною та незалежною тощо. Функції та завдання приватних детективів і приватних детективних агентств повинні бути майже такі, як і у правоохоронних органів. Коли громадяни за деякими особистими причинами не
можуть звернутися до цих органів, то їх функції братимуть на себе приватні
детективні агентства:збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському, адміністративному
та кримінальному судочинстві (на договірній основі із сторонами судового процесу; вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;
з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно
окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними трудових та
інших договорів із замовником приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових
зв’язків, у тому числі з конкурентами замовника, в Україні і за кордоном; пошук
осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні
або дружні зв’язки; розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна,
предметів і тварин; здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника; пошук і збір даних, які
можуть бути приводом або підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до правоохоронних органів або до суду з метою захисту його
законних прав та інтересів; виявлення фактів незаконного (несанкціонованого)
збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну
244

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів

таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб;
пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції; пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання
своїх договірних зобов’язань; забезпечення захисту інформації з обмеженим
доступом (комерційної, промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг; звертатися із запитами до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до
фізичних осіб; за згодою підприємств, установ, організацій у визначеному обсязі ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях з необхідними для здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим
доступом; проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений, а також за згодою власника чи уповноваженої ним
особи проводити їх внутрішній огляд; проводити зовнішній огляд закритих для
вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або
законних користувачів, а також за згодою власника проводити їх внутрішній
огляд; проводити огляд та вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів; отримувати на договірній основі
письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань; здійснювати зовнішнє спостереження на
відкритій місцевості, у громадських місцях та на транспорті; здійснювати кіно- і
фотозйомку, відео- та аудіозапис, а також застосовувати інші технічні засоби,
що не завдають шкоди життю та здоров’ю осіб, у службових приміщеннях – за
письмовою згодою осіб, щодо яких здійснюється кіно- і фотозйомка, відео- та
аудіозапис, а також з повідомленням власників чи законних користувачів цих
приміщень; проводити усне опитування осіб тощо [9].
Прийняття закону дозволить легалізувати приватну детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит, встановити форми і способи контролю держави за її провадженням. Проте,
відповідний законопроєкт повинен надати достатнього об’єму повноважень
детективам (повинен чітко та конкретно прописувати кожен крок), значно
збільшити можливості громадян та суб’єктів господарювання України у захисті законних інтересів, конституційних прав та свобод.
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ON THE CURRENT STATE OF DETECTIVE ACTIVITY IN UKRAINE
(SUBSTANTIATION OF THE POSSIBILITY AND EXPEDIENCY OF DETECTIVE
ACTIVITY IN UKRAINE)
K. Kaliuha
The article deals with the current state of detective activity in Ukraine. The state
and private sectors of detective activity in Ukraine have been investigated; possibilities and expediency of its legalization and functioning. A number of bills on the legalization of detective activity were considered; prerequisites for using such services; considered, so to speak – the prototypes of such activities. The experience of
foreign countries and the developments of existing Ukrainian agencies are illustrated. The significance of the peculiarities of this type of law enforcement activity is
highlighted, its individuality and common practice (like any other type of economic
activity) are noted simultaneously. Preliminary conclusions are made about the state
of its functioning and the prospects for further development and ways of improving
detective activity in Ukraine and the like are outlined.
The future Law should clearly define the subject of detective activity. The principles of providing detective services should be: confidentiality, decency, informing the
client about the real prospects of the investigation. The information basis (databases) of detective activity should be outlined: for example, access to the register of
individuals and legal entities engaged in entrepreneurial activity; access to separate
databases (MIA). Thus, at the pre-trial stage of the investigation, it is necessary to
give the opportunity to as many subjects as possible (including detective agencies) –
the opportunity to investigate information about the crime and information already
received about the crime committed. Such detective agencies are designed to fill the
existing gaps in the implementation by other participants of pre-trial proceedings (in
particular, defenders) of effective means, methods, and techniques of research. The
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means (methods, techniques) with the help of which information about the crimes
committed are collected.
In our opinion, detective activity has its own separate goals and objectives, its
own object and subjects of activity; its own tools that will make detective work as
effective and independent as possible, etc.
The functions and tasks of private detectives and private detective agencies
should be almost the same as those of law enforcement agencies. When citizens,
for some personal reasons, cannot apply to these bodies, their functions will be taken
over by private detective agencies.
Key words: detective work, detective firms, detective agencies, detective services, journalistic activity, police authorities, entrepreneurial activity, law enforcement activity, private security activity, security firms, searches.
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РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
У 20-Х РОКАХ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ
(НА ПРИКЛАДІ «ЗАГАЛЬНОГО МЕТОДУ
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ» І. М. ЯКИМОВА)
Розглядається «загальний метод розслідування злочинів», розроблений
радянським криміналістом Іваном Миколайовичем Якимовим у 20-х роках минулого століття. Показані позитивні якості методу: системність, етапність, дотримання діяльнісного та ситуативного підходів, використання
низки аналітичних прийомів, груповий характер реалізації в ході розкриття
та розслідування злочину. Доведено, що метод І. М. Якимова врахував
найкращі положення подібних методів розроблених раніше науковцями
провідних європейських країн Е. Анушатом (Німеччина), А. Вейнгартом
(Німеччина), Г. Гроссом (Австрія), А. Ничефоро (Італія), Г. Шнейкертом
(Німеччина) та ін. Цим методом закладені основи для розроблення сучасного
розділу криміналістики – криміналістичної методики та її складової –
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криміналістичного вчення про методи розслідування кримінальних правопорушень.
Ключові слова: метод пізнання у криміналістиці, метод розслідування,
загальний метод розслідування, розслідування кримінальних правопорушень,
історія криміналістики, розкриття злочинів, методика розслідування злочинів, діяльнісний підхід у криміналістиці, етапи розслідування злочинів, Іван
Миколайович Якимов.

Постановка проблеми. Загальновизнано, що більш вдалими та
глибшими є наукові дослідження, в яких витоки, передумови, процес
становлення та розвиток вивчаємого предмета аналізується у певні
історичні часові та локальні проміжки, з урахуванням загальноісторичного
та культурного контекстів [12, с. 313]. З урахуванням таких контекстів нами
і буде розглянуто «загальний метод розслідування злочину за непрямими
доказами» І. М. Якимова.
На початку 20-х років минулого століття радянська держава розпочала
відмовлятися від методів «військового комунізму», і в економічній сфері
відтворювалися структури і механізми дореволюційної економіки.
На противагу цьому, розпочалося жорстке планування державної економіки, в ході якого враховувався досвід російського та німецького планування. Розроблена системна методологія такого планування передбачала як довгострокові плани, так і менші проекти або їх серії, які містили
пропозиції щодо проведення конкретних робіт і дій.
На зміну репресивним «надзвичайним комісіям» прийшла система органів державного політичного управління, які отримали право проведення
розшукових дій, дізнання, досудового розслідування. Репресії, які раніше
здійснювали «надзвичайні комісії», були відмінені і новостворені органи передавали справи в судові інстанції. Були встановлено чіткі процесуальні
строки проведення дізнання і слідства, а також умови проведення обшуків
та арештів.
На початку 20-х років минулого століття у низці республік радянської
держави були затверджені кримінально-процесуальні кодекси, які закріпляли демократичні принципи судочинства, зокрема змагальність, рівноправ’я сторін, право обвинуваченого на захист та інші, встановлювали порядок проведення слідства. Однак, вже в 1924 році прийняття Основ
кримінального судочинства СРСР і союзних республік, обумовило розроблення нових кримінально-процесуальних кодексів союзних республік радянської держави. Ці нові кодекси відображали тенденцію посилення тиску
на державу і суспільство, адже ними значно розширювалися права органів
дізнання, яким було передано частину функцій, що раніше виконували
лише слідчі органи. Ліквідовувалося право на захист на стадіях досудового
розслідування і дізнання. Згодом «царицею доказів» стало власне
визнання у вчиненні злочину [10, с. 392-393].
Усі ці процеси відбувалися на фоні післяреволюційних подій та громадянської війни, супроводжувалися розрухою та голодом, а тому
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зумовлювали значне зростання злочинності. Досвіду, а відповідно сил і засобів протидії якій, в радянській державі не було. Адже дореволюційні
працівники слідства та розшуку емігрували з країни, бойкотували нову
владу, або викликали в неї підозру як «класово ненадійні елементи». На бік
радянської влади перейшли одиниці (їх називали «спеціалісти», «старі
спеціалісти»), які намагалися вносити посильний вклад в організацію протидії злочинності, у становлення законодавства, розроблення методичних
рекомендацій щодо поновлення діяльності з розкриття і розслідування злочинів в новостворюваній державі.
Працівники слідства та дізнання, що поповнили новостворені установи,
зазвичай не володіли ні достатнім практичним досвідом, ні необхідними
знаннями. Така ситуація зумовила значний попит на практично орієнтовані
рекомендації щодо розкриття і розслідування злочинів. І його частково задовольняли чисельними перекладами західної, в основному німецької методичної літератури з проблем розкриття злочинів. А так як значна частина
положень цих публікацій не відповідала радянській дійсності і законодавству нової держави, то окремі видання або скорочувалися редакторами,
або містили попередження про неприпустимість використання певних положень в практиці діяльності радянських установ [4, с. 27-28].
Якщо питання дактилоскопії, дослідження почерку та документів не зазнавали знаних змін при використанні в практичній діяльності, то рекомендації щодо організації розслідування злочинів і тактики проведення слідчих
та оперативних дій потребували значної «трансформації» в умови радянської дійсності.
У цей саме час наукову роботі на ниві криміналістики розпочинає І. М. Якимов, спочатку як військовий спеціаліст Червоної Армії, а згодом старший інспектор, консультант в Московському кримінальному розшуку і в Центральному управлінні кримінального розшуку Наркомату внутрішніх справ.
20.07.1929 в передмові до своєї монографії «Криміналістика. Кримінальна тактика» І. М. Якимов писав: «… враховуючи, що сама краща буржуазна іноземна праця з цієї науки не відповідає за своїм змістом нашій
соціалістичній дійсності, автор не прагнув розширити зміст своєї книги за
рахунок іноземних джерел, а повністю віддав свою увагу розробленню
окремих порушених в ній питань у розрізі радянського побуту і радянського
кримінального закону, щоб дати в руки наших практиків наукову зброю в їх
боротьбі проти злочинності і злочинців [20, с. 4].
Ще в середині 20-х років минулого століття І. М. Якимов задумав створити наукову працю, яка б охоплювала всю систему криміналістики, вона
ним уявлялася як поєднання двох розділів – кримінальна техніка і кримінальна тактика.
Частину із задуманого І. М. Якимову вдалося реалізувати, адже на той
час в низці провідних правових періодичних видань було опубліковано
статті автора присвячені проблемам «науки розкриття злочинів» та «техніці
огляду», вийшло друком кілька практичних посібників та «наукова праця»
(монографія). Р. С. Бєлкін писав, що «… книги Якимова відіграли важливу
роль в становленні вітчизняної криміналістики, в поширенні
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криміналістичних знань серед працівників розшукових, слідчих і експертних
підрозділів. До 1935 року ці посібники по суті відігравали роль підручників
по криміналістиці, користувалися великою популярністю і, не дивлячись на
окремі недоліки, були провідниками наукових методів розслідування злочинів ...» [4, с. 46].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні два десятиліття
«метод І. М. Якимова» лише згадувався в публікаціях А. В. Шмоніна [14,
c. 70-71; 15, c. 30; 16, с. 179], який констатував, що «І. М. Якимов у своїх
працях шукав шляхи вирішення проблеми створення загального методу
розслідування за непрямими доказами...» [14, с. 70], і зробив висновок, що
«... запропонована (І. М. Якимовим) досить жорстка схема загального
методу розслідування злочинів не може бути прийнята в якості
універсальної,
придатної
для
розслідування
усіх
категорій
злочинів» [14, с. 71].
Інші науковці, зокрема Є. В. Смахтін, після згадування «методу
І. М. Якимова», без його аналізу, констатували, що цей метод включав до
свого змісту схему розслідування злочинів, а також особливості
застосування його під час розслідування окремих видів злочинів (убивств,
нанесення тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок та інших). На думку
Є. В. Смахтіна, цей мето подібний до «методу» запропонованого раніше
А. Вейнгартом [13, с. 64].
Д. Н. Лозовський згадуючи метод І. М. Якимова констатував, що «проблема розроблення загального (універсального) методу розслідування
злочинів неодноразово піднімалася в рамках вітчизняної криміналістичної
науки. У більшості випадків автори доходили до висновку про неможливість
складання якого-небудь єдиного методу, з допомогою якого можна було б
встановити істину при розслідування будь-якого злочину» [9, с. 86].
Схожі погляди щодо «загальності», «універсальності» та «схожості»
«методу І. М. Якимова» є у публікаціях Ю. П. Аленіна [2, с. 59],
Р. С. Бєлкіна [5, с. 17, 200, 800], А. С. Колодіної [8, с. 48], Є. В. Пряхіна
[11, с. 7] та інших авторів. Однак у цих публікаціях відсутній детальний
аналіз «методу І. М. Якимова», висновки констатуються без їхнього ретельного обґрунтування, розгляд «методу» здійснюється без врахування історичного контексту проблеми, що не дає можливості об’єктивно поглянути
на роль, яку відіграв даний «метод» у становленні та розвитку криміналістичної методики як розділу науки криміналістики.
Мета дослідження. Метою дослідження є науковий аналіз «загального
методу розслідування злочинів», розробленого І. М. Якимовим в 20-х роках
минулого століття, з метою з’ясування його ролі в розробленні основ криміналістичного вчення про методи розслідування кримінальних правопорушень та становленні криміналістичної методики (методики розслідування
окремих видів кримінальних правопорушень) як складової сучасної криміналістики.
Викладення основного матеріалу. У 20-х роках минулого століття
І. М. Якимов побачив в розвитку науки про розкриття і розслідування злочинів важливу тенденцію, він писав, що «… одні відводять головну роль в
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розкритті злочинів людині, її розуму, здібностям, інші – технічним способам і
засобам. Таким чином у науці розкриття злочинів намічаються дві течії.
Перша, технічна, розглядає попереднє розслідування, як суто технічну діяльність, що оперує за допомогою відповідних засобів і методів з мертвим матеріалом, у вигляді змін у зовнішній обстановці і слідів, що виникли від злочину для вилучення з них вказівок на того, хто вчинив злочин. Друга течія,
правова, центр тяжіння попереднього розслідування злочинів переноситься
на людину, на отримання усіх відомостей і вказівок, що стосується як того,
хто вчинив злочин, так і самого злочину, від людей, шляхом їх допиту, і технічні способи і прийоми вважає лише допоміжними засобами» [20, с. 6]. Разом із тим, І. М. Якимов підсумовує, що ці дві течії є вкрай важливими для
«пошуку матеріальної істини» в ході розкриття злочину.
А от розглядаючи два послідовні періоди розслідування злочинів:
«дізнання» і «попереднє розслідування», перевагу однозначно надає
«дізнанню», зазначаючи, що «… саме дізнанням розпочинається серія активних дій, метою яких є розкриття злочину» [20, с. 7]. На його думку, саме
дізнання «… по часу ближче до моменту виявлення злочинів, ведеться за
гарячими слідами і має своїм завданням з’ясування усіх елементів злочину – злочинця, блага, на які він посягнув, і його діяльності, що виражає
собою цей замах [20, с. 7]. Щодо «попереднього розслідування», то
І. М. Якимов зазначав, що воно слідуючи за «дізнанням»: «… лише розробляє в ширину і глибину матеріали, зібрані дізнанням у справі, і органічно від нього залежить, так як дізнання майже завжди визначає напрям
і результати слідства» [18, с. 5; 20, с. 7].
Надаючи вирішальну перевагу в діяльності з розкриття і розслідування
злочинів саме процесу їх розкриття, І. М. Якимов писав, що: «У більшості
виявляємих злочинів надзвичайно важко не лише на початку їх розслідування, алей в подальшому … з’ясувати, хто його вчинив. Іноді можливо
лише здогадуватися, що злочинець належить до того або іншого суспільного прошарку, або якщо він професіонал, то до якої саме категорії професійних злочинців. Між тим в ході розслідування завжди необхідно встановити з можливою точністю: 1) хто вчинив злочин, 2) де і як шукати
злочинця і 3) як його затримати [18, с. 5; 20, с. 7-8].
За І. М. Якимовим «розслідування злочинів» утворюють такі складові:
1) виявлення особи, що вчинила злочин; 2) виявлення об’єкта замаху;
3) встановлення сутності злочинної діяльності за тими змінами, які вона
внесла в «природу» і «співвідношення речей між собою».
Остання складова «розслідування злочинів» пояснювалась автором
так: «А» був живий, став трупом – зміна природи об’єкта злочину, або – «А»
раніше володів певною річчю, однак злочинним шляхом вона перейшла до
«Б» – зміна відношення власника до об’єкта злочину (його речі).
У своїх публікаціях І. М. Якимов наполягав на доцільності розмежування процесів «розкриття злочину» і «розслідування справи».
При цьому він зазначав, що коли мова йде про «розслідування справи»,
то вже наявні прямі докази вини особи у вчиненні злочину, наприклад, злочинець затриманий в момент вчинення злочину з речовими доказами (рос.
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«поличным»), його викривають очевидці злочину. У таких випадках «розслідування справи» полягає у закріпленні усіх доказів «засобами дізнання»,
і «про будь-яке розкриття злочину говорити не приходиться , так як злочин
з моменту його виявлення, по суті є розкритим» [20, с. 161-162].
На противагу цьому, під «розкриттям злочину» І. М. Якимов розумів
«з’ясування особи злочинця, об’єкта його замаху і його злочинної діяльності за т. з. «непрямими доказам» (рос. «косвенные доказательства» або
«улики»). При цьому І. М. Якимов образно пояснював, що «непрямий доказ» є «… частиною цілого, залишок минулого, свідок зміни що відбулася у
зовнішньому середовищі». При розкритті злочину за непрямими доказами
«… за слідами і речовими доказами відтворюється повністю його картина,
а по ній складається історія його вчинення» [20, с. 162].
При цьому під «непрямими доказами» автор розумів будь-яку «безумовно встановлену обставину», з якої можна було зробити висновок про
«головну обставину», що є предметом розслідування у кримінальній
справі. Такі «непрямі докази» І. М. Якимов поділяв на: а) «попередні», – відносяться до приготування злочину; б) «супутні», відносяться
до вчинення злочину; в) «подальші», утворені після вчинення злочину [20, с. 162].
На думку І. М. Якимова «розкрити злочин» означає скласти правильну
історію однієї, інколи незначної і маленької події людського життя. Кожна
така історія злочину поділяє таку ж участь, що й історія людства, а сама
вона ніколи не буває повністю, абсолютно вірною (точною), завжди має
характер «ймовірності», іноді досить «близької до достовірності», однак
завжди лише ймовірності, яка залишає «можливість певних сумнівів». Тому
«відтворення картини злочину» або «складання його історії» повинно
розпочинатися, як і в будь-якій історії, із встановлення «буття самого
факту», у даному випадку – злочину (речового (матеріального) складу злочину) [20, с. 162].
Саме ці вихідні положення щодо діяльності із розкриття і розслідування
злочинів стали основою для розробленого І. М. Якимовим методу розслідування злочинів. Тому, розглянувши погляди І. М. Якимова в цілому, на процес діяльності з виявлення, розкриття і розслідування злочину, перейдемо
до аналізу запропонованого ним «Методу розслідування злочинів за непрямими доказами», який наглядно систематизований автором у вигляді
«схеми розслідування злочину» [20, с. 167].
Ще у 1924 році І. М. Якимов опублікував «Практичне керівництво до
розслідування злочинів» [18], в якому в частині третій «Застосування наукових методів кримінальної техніки і тактики до розслідування злочинів»
вперше виклав основи розробленого ним «загального методу розслідування злочину за непрямими доказами» (рос. «уликами»). Це видання було
циклом лекцій прочитаних І. М. Якимовим працівникам Центррозшуку РРСФР. При цьому автор зазначив, що вітчизняні публікації з даних питань минулих років застаріли, а найновішої іноземної літератури
вкрай мало [18, с. 3-4]. У незмінному вигляді основи розробленого
І. М. Якимовим «загального методу розслідування злочину за непрямими
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доказами» були ним опубліковані у 1925 році у виданні «Криміналістика:
керівництво по кримінальній техніці і тактиці» [19], а також у 1929 році у монографії («науковій праці») «Криміналістика. Кримінальна тактика», яку сам
автор вважав «другим томом» криміналістики, і яка в сукупності з першим
томом «Кримінальна техніка» мала скласти «повну систему» цієї
науки [20, с. 4].
Запропонований метод утворюють три послідовні періоди: 1) встановлення речового складу злочину; 2) дослідження, оцінка і використання
непрямих доказів; 3) обслідування винного у злочині. Кожен із етапів
поділяється на підетапи, якими зазвичай є «засоби дізнання», тобто у сучасному розумінні «слідчі дії» (огляд, допит, очна ставка) та «оперативні
заходи» (розшук, спеціальне спостереження, затримання, встановлення
особи винного).
Перший період «Встановлення речового складу злочину» розбивається на два підперіоди: перший – огляд, другий – допит.
На думку І. М. Якимова, «буття злочину» і його «матеріальний (речовий) склад» встановлюється шляхом проведення безпосереднього
огляду речових слідів злочину (трупа, місця пожежі, підробленого документа тощо), якщо такої змоги немає (сліди знищені), то здійснюється допит свідків, очевидців злочину.
Різновидами огляду вважаються: 1) місце події, 2) об’єкт злочину,
3) знаряддя злочину, 4) сліди злочину.
Кожного разу, в ході огляду повинні вирішуватися такі питання (або робитися припущення): 1) хто? (вчинив злочин), 2) що? (який саме злочин),
3) де? (в якому місці вчинено злочин), 4) за допомогою чого? (якими засобами, знаряддями і пристосуваннями вчинено злочин), 5) для чого? (чому,
з якою метою вчинено злочин), 6) яким чином? (за яких обставин),
7) коли? (час, часовий період вчинення злочину). Отримання точних
відповідей на ці запитання дає можливість виконати основне завдання
огляду – пересвідчитися
в
«бутті
злочину,
в
його
речовому
змісті» [20, с. 164].
У випадку неможливості проведення огляду, наприклад, через відсутність речових слідів, які можуть бути намірено знищені злочинцем, огляд
замінюють допитом: а) потерплих, б) очевидців факту, в) осіб, що знають
обставини, які передували злочину, або за ним слідували, г) осіб, що знали
жертву злочину, або могли вказати на можливого винного, д) усіх осіб, що
мали відношення до злочину.
Другий період «дослідження, оцінки і використання побічних доказів»
полягає у тому, що зібрані у перший період дані: 1) класифікуються, розробляються і поповнюються для виділення із них тих, які вказують на вчинення злочину, тобто носять характер непрямих доказів; 2) вивчаються і
перевіряються одні докази іншими, 3) доказам дається оцінка, підводиться
підсумок.
Непрямі докази І. М. Якимов поділяв на дві групи: матеріальні (мають
речовий характер), психологічні (засновані на вивчення особи злочинця,
яка відобразилася на «картині» вчиненого ним злочину).
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Він також навів приклади непрямих матеріальних доказів: 1) «присутність злочинця» на місці події, на шляхах які ведуть до нього, на окремих
предметах виявлених там, що з’ясовується за наявними там слідами;
2) прийоми і способи, за допомогою яких злочинець вчиняв злочин і використав для проникнення на місце події; 3) знання і якості, що викривають
професію злочинця; 4) знаряддя і засоби злочину, якими користувався злочинець, і які викривають його професію та спеціальність; 5) здобуте шляхом вчинення злочину, його вибір, зроблений на місці події; 6) спосіб за допомогою якого здобуте під час злочином було захоплене з собою; 7) іноді
сліди від злочину, знайдені на запідозреному (його тілі, одязі).
До психологічних побічних доказів І. М. Якимов відніс: 1) виявлення
умислу (погроза, пропозиція взяти участь у вчиненні злочині, хвальба вчиненим злочином), 2) мотив (користь, помста, пристрасть), 3) вплив вчиненого злочину на психіку винного (каяття, нервова або психічна хвороба).
Такі непрямі докази ретельно збираються й аналізуються, при цьому
робиться припущення про винного (винних) у вчиненні злочину: «головним
чином на підставі вивчення зв’язку між доказами і подібностями (аналогіями) даного злочину з іншими однорідними злочинами, якщо такі мали
місце».
У разі виникнення, за наслідками аналізу, ситуації коли докази не
індивідуальні, за ними не має можливості зробити висновок про те, що злочин вчинено певною особою «А», а лише, що його вчинила особа, яка належить до певної категорії злочинців, а точніше могла вчинити низка осіб «А»,
«Б», «В», що відносяться до цієї категорії, то використовується відомий у
логіці «метод виключення».
Він полягає в тому, що «усі докази переглядаються послідовно стосовно кожної запідозреної особи («А», «Б», «В»), з урахуванням тих з них,
що вказують на «за» і «проти» (обвинувальні і виправдувальні). Внаслідок
такої процедури (звіряння і оцінки) може з’ясуватися, що більше всього доказів проти «А» і менше проти «Б» і «В». Таким чином «Б» і «В», з великою
ймовірністю, виключаються із числа можливих винних, і обвинувачення
пред’являється «А».
Для того щоб виключити помилки, що можуть виникнути під час оцінки і
віднесенням доказів до певної особи, І. М. Якимов пропонує керуватися
певними правилами: 1) уникати упередження та упередженої думки про винність будь-якої особи, доки не будуть здобуті у справі докази, що не допускають сумніву в тому, що злочин вчинений саме цією особою; 2) при розкритті
«складних справ», в яких багато різних обставин, а відповідно і окремих доказів, доцільно розслідування поділяти на частини, і розглядати докази по групах, що відповідають цим частинам; 3) при розкритті «складних справ» потрібно розпочинати з найпростішого, поступово доходячи до самого складного,
передбачаючи зв’язок між окремими фактами, обставинами і доказами;
4) коли усі докази і факти по справі зібрані, необхідно зробити вичерпний їх
огляді і оцінку, щоб переконатися, що нічого не пропущене і не забуте; 5) усі
наявні у справі докази класифікують, однорідні об’єднують за
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ознаками (особами, місцем, часом, злочинами (якщо їх кілька), окремими фактами або обставинами справи (якщо таких у справі декілька).
Таким чином, другий етап завершується «логічною побудовою висновків (гіпотези) відносно особи можливого винного у вчиненні злочину» [20, с. 166].
Третій період «Обстеження ймовірного винного у вчиненні злочину»,
включає засоби такого «обстеження», а саме: 1) спостереження за ймовірним винним у вчиненні злочину, яке поєднується з вивченням його способу
життя, знайомств, зав’язків і т. ін.; 2) обшук (особистий, в місці мешкання
ймовірного винного, в місці мешкання співучасників і пособників злочину);
3) затримання (арешти, облава, засада як самосійна так і поєднана із обшуком); 4) встановлення особи запідозреного (реєстрація і ідентифікація);
5) допит запідозреного, очні ставки з потерпілими, свідками, співучасниками, зазвичай з метою спростування висунутого неправдивого
алібі [20, с. 166-167].
Цей період завершується пред’явленням запідозреному формального
обвинувачення за відповідною статтею кримінального закону, що передбачає відповідальність за вчинення злочину.
На думку І. М. Якимова «загальний метод розкриття будь-якого злочину» полягає в проведенні зазначених дій, в певній логічній послідовності
і притаманний розкриттю будь якого злочину, як убивства, так і крадіжки і
інших. При цьому нескладні злочини не потребують проведення усіх вказаних дій, іноді з процесу розкриття може випасти цілий період, якщо в ньому
немає потреби. Так і навпаки, можуть бути введені ті чи інші дії, обумовлені
особливостями кримінальної справи.
І. М. Якимов зазначив, що ході розкриття злочину запропонованим методом, широке застосування знаходять «всі способи, розроблені кримінальною технікою і тактикою, і лише при застосуванні рекомендованих
ними наукових прийомів, можна досягти вірного успіху у вирішення тієї задачі, яку ставить собі будь-яке кримінальне розслідування – виявлення
винного у злочині і здобутого внаслідок злочину» [20, с. 168].
Оцінюючи структурну побудову запропонованого І. М. Якимовим методу зазначимо, що йому притаманна системність – він розбитий на
послідовні етапи, підетапи, «засоби дізнання». Отримувані в результаті
його реалізації побічні докази, зв’язані між собою чітко визначеними тактичними завданнями, спрямованими на досягнення конкретних цілей («побудова картини злочину», з’ясування його обставин тощо).
Методу притаманна етапність. В ньому етапи логічно визначені,
послідовні, рух за ними дає можливість з’ясувати «картину» того, що відбулося, отримати та оцінити непрямі докази, які стосуються фактів перебування
злочинця на місці події, його переміщення там, речей та предметів якими він
заволодів унаслідок злочинних дій, способу вчинення як злочину в цілому, так
і окремих дій на місці події, а також структурних елементів способу злочину – прийомів його підготовки, безпосереднього вчинення та приховування.
Крім того, «рух» за запропонованими етапами дає можливість звузити коло
осіб, можливо причетних до вчинення злочину та зібрати докази їх вини
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шляхом проведення як «слідчих дій» (обшук, затримання, допит, очна ставка
та ін.), так і «оперативних заходів» (розшук, спеціальне спостереження, з’ясування та ототожнення особи винного та ін.).
Метод побудований з дотриманням діяльнісного підходу. В ньому використані такі елементи підходу як «об’єкт злочину», «місце» злочину,
«знаряддя» і «засоби» злочину, «сліди» злочину, «очевидці» події, «мотиви» вчиненого та його «мета», «час» події, «спосіб» злочину. Усі ці елементи «вкладені» в метод з дотриманням логіки діяльнісного підходу, і дають можливість їх з’ясовувати по мірі реалізації запропонованих у методі
заходів (слідчих і оперативних дій).
В аналізованому методі використаних ситуативний підхід. «Розвертання» методу розпочинається із ситуації коли виявлено «місце події» (вчинення злочину), а також запропоновані дії в ситуації, коли такого «місця
події» не існує або речові докази та сліди протиправних дій – знищені. Крім
того, пропонується варіативний ситуативний підхід і до оцінки непрямих доказів та дій запідозрених осіб. Так, підметод «метод виключення» дає можливість «розслідувачу» як пред’явити обвинувачення тій чи іншій особі, так
і утриматися від таких дій, якщо непрямих доказів недостатньо, чи вони не
вказують на вину конкретної особи.
Запропонований І. М. Якимовим метод передбачає використання низки
аналітичних прийомів в ході розкриття і розслідування злочину. Такі
аналітичні прийоми мають реалізовуватися на першому етапі: під час
огляду «розслідувач» має відповісти на запитання хто, що, де, з допомогою
чого, для чого, яким чином, коли вчинив протиправні дії; під час допиту – розібратися із ситуацією, і визначити хто потерпілий, хто був очевидцем або бачив підготовку злочину, дії злочинця після його вчинення, хто
знає самого злочинця та осіб, які можливо причетні до вчинення злочину.
Другий етап – передбачає використання аналітичних прийомів в ході дослідження, оцінки і використання непрямих доказів, особливо під час їх класифікації та об’єднання за особами, місцем, часом, окремими злочинами,
фактами та обставинами справи. На третьому етапі – аналітичні прийоми
використовуються в ході «активного» і «письмового» розшуку винного, вивченні його зав’язків і знайомств, підготовці до обшуку (що, у кого, коли, як,
де?), з’ясуванні особи винного шляхом перевірки його за реєстрацією та її
ідентифікація, в ході допиту, перед пред’явленням обвинувачення, з метою
перевірки даних ймовірним винним показань і т. ін.
І останнє, позитивом є те, що метод передбачає не «індивідуального
розслідувача», а «групового». В його реалізації мають бути задіяні як слідчий, так і оперативні працівники та громадськість.
Звичайно, запропонований метод має і низку незначних недоліків, так
в ньому явно замало видів «оперативних заходів», адже він позиціонується
як «метод розкриття», а не просто розслідування. Під час проведення
огляду «розслідувач» не може обмежуватися лише самим оглядом, він має
опитувати осіб з метою детальнішого з’ясування обставин на місці події.
Формально логічний «метод виключення» також може призводити до певних помилок в його використанні. Та й пред’явлення обвинувачення особі,
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по завершенню третього етапу, не має однозначно свідчити, що злочин
розкрито, адже не виключено, що обвинувачення пред’явлено невинній
особі, і процес розкриття злочину має мати продовження.
Висновки. Однак, маємо констатувати, що розроблений І. М. Якимовим
«загальний метод розслідування злочину за непрямими доказами», врахував
найкращі положення подібних методів розроблених раніше науковцями
провідних європейських країн Е. Анушатом (Німеччина) [3], А. Вейнгартом
(Німеччина) [6, с. 65-69], Г. Гроссом (Австрія) [7, с. 18-21, 73-74], А. Ничефоро
(Італія) [1, c. 397-410], Г. Шнейкертом (Німеччина) [17, c. 14-63] та ін. Цим методом закладені основи для розроблення сучасного розділу криміналістики – криміналістичної методики та криміналістичного вчення про методи розслідування
кримінальних правопорушень.
Перелік посилань

References

1. Niceforo A. La police et l’enquete judiciare. Paris, 1907. 445 p.

1. Niceforo, A. (1907). Police and judicial investigation. Paris. 445 p. (in French).

2. Аленин Ю. П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и
практика. Одеса, 1996. 267 с.

2. Alenin Yu. P. (1996). Detection and
investigation of crime scenes: theory and practice. Odesa, 267 p. (in Russian).

3. Анушат Э. Искусство раскрытия
преступлений и законы логики: пер. с нем.
Москва, 1927. 80 с.

3. Anushat, E. (1927) The art of solving
crimes and the laws of logic. Moscow. 80 p.
(in Russian).

4. Белкин Р. С. История отечественной
криминалистики. Москва, 1999. 496 с.

4. Belkin, R. S. (1999). History of domestic
criminalistics. Moscow. 496 p. (in Russian).

5. Белкин Р. С. Курс криминалистики:
учебное пособие. Москва, 2001. 837 с.

5. Belkin R. S. (2001). Course of criminalistics. Moscow, 837 p. (in Russian).

6. Вейнгарт А. Уголовная тактика: Руководство к расследованию преступлений: пер. с нем. Санкт-Петербург, 1912.
271 с.

6. Weingart, A. (1912). Criminal tactics: A
guide to the investigation of crimes. Saint
Petersburg. 271 p. (in Russian).

7. Гросс Г. Руководство для судебных
следователей как система криминалистики: пер. с нем. Санкт-Петербург, 1908.
1040 с.

7. Gross, G. (1908) A guide for forensic investigators as a forensic system. Saint Petersburg. 1040 p. (in Russian).

8. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / Л. І. Аркуша, А. С. Колодіна,
І. В. Постіка, В. В. Тіщенко та ін.; за ред.
В. В. Тіщенка. Одеса, 2018 430 с.

8. Arkusha L. I.,
Kolodina A. S.,
Postika I. V.,
Tishchenko V. V. and others (2018). Criminalistic security of manifestation and investigation of evils. Odessa.
430 p. (in Ukrainian).

9. Лозовский Д. Н. Методы расследования преступлений. Москва, 2010. 168 с.

9. Lozovsky D. N. (2010). Methods of investigation of crimes. Moscow. 168 p. (in Russian).

10. Музыченко П. П. История государства
и права Украины: учеб. пособие. Киев,
2008. 588 с.

10. Muzychenko, P. P. (2008). History of the
state and law of Ukraine. Kyiv. 588 p.
(in Russian).

259

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67
11. Методика розслідування окремих
видів злочинів, підслідних органам
внутрішніх справ: навчальний посібник /
О. В. Батюк, Р. І. Благута, О. М. Гумін та
ін.; за заг. ред. Є. В. Пряхіна; ЛьвДУВС.
Львів, 2011. 324 с.

11. Batyuk O. V, Blaguta R. I., Gumin O. M,
etc. (2011). Methods of investigation of certain types of crimes, investigative bodies of
internal affairs. Lviv. 324 p. (in Ukrainian).

12. Старушкевич А. В. Історична періодизація (історико-хронологічний аспект)
«методів розслідування» кримінальних
правопорушень. Криміналістика і судова
експертиза: міжвід. наук.-метод. зб. Київ,
2021. Вип. 66. С. 309-323.

12. Starushkevych, A. V (2021). Historical
periodization (historical-chronological aspect) of “methods of investigation” of criminal
offenses. Criminalistics and Forensics. Kyiv.
Issue. 66. P. 309-323. (in Ukrainian).

13. Смахтин Е. В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процесуальным правом: монография / под
общ ред. А. С. Подшибякина. Москва,
2009. 232 с.

13. Smakhtin E. V. (2009). Criminalistics:
correlation with criminal and criminal procedure law. Moscow. 232 p. (in Russian).

14. Шмонин А. В. Методика расследования преступлений: учебное пособие.
Москва, 2006. 464 с.

14. Shmonin A. V. (2006). Methods of
investigating crimes. Moscow. 464 p. (in Russian).

15. Шмонин А. В. Методология криминалистической методики:
монография.
Москва, 2010. 416 с.

15. Shmonin A. V. (2010). Methodology of
forensic methods. Moscow. 416 p. (in Russian).

16. Шмонин А. В. Методы криминалистической науки и криминалистические методы
расследования
престпулений.
Публичное и частное право, 2011.
Вып. I (IX) C. 174-186.

16. Shmonin A. V. (2011). Methods of forensic science and forensic methods of investigating crimes. Public and private law, 2011.
Issue. I (IX). Р. 174-186. (in Russian).

17. Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути
к ее раскрытию: (к учению о судебных доказательствах): пер. с нем. Москва, 1925.
64 с.

17. Schneikert, G. (1925). The secret of the
criminal and the way to its disclosure: (To the
doctrine of forensic evidence). Moscow.
64 p. (in Russian).

18. Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений.
Москва, 1924. 210 с.

18. Yakimov, I. N. (1924). A practical guide
to the investigation of crimes. Moscow.
210 p. (in Russian).

19. Якимов И. Н. Криминалистика: руководство по уголовной технике и тактике.
Москва, 1925. 430 с.

19. Yakimov, I. N. (1925). Criminalistics: a
guide to criminal technique and tactics. Moscow. 430 р. (in Russian).

20. Якимов И. Н. Криминалистика.
Уголовная тактика. Москва, 1929. 312 с.

20. Yakimov, I. N. (1929).
Criminalistics.
Criminal tactics. Moscow. 312 р. (in Russian).

260

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів
DEVELOPMENT OF METHODS FOR INVESTIGATING CRIMES IN THE 20S
OF THE LAST CENTURY (ON THE EXAMPLE OF THE "GENERAL METHOD
FOR INVESTIGATING CRIMES" BY I. M. YAKYMOV)
A. Starushkevych
The "general method for investigating crimes" developed by Soviet criminologist
Ivan Yakymov in the 1920s is considered. The positive qualities of the method are
shown, namely, systematic, phased, adherence to activity and situational approaches, the use of a number of analytical techniques, the group nature of the implementation during the detection and investigation of the crime.
The systematic nature of the method can be traced in the fact that it is divided
into successive stages, sub-stages, "means of inquiry". The incidental evidence obtained because of its implementation is related to clearly defined tactical tasks aimed
at achieving specific goals ("building a picture of the crime", clarifying its circumstances, etc.).
The method is characterized by stages like stages are logically defined, consistent, the movement behind them makes it possible to clarify the “picture” of what
happened, obtain and evaluate indirect evidence concerning the facts of the offender
at the scene, his movement there, things and items that he seized as a result of
criminal acts, the manner of committing both the crime as a whole and individual
actions at the scene, as well as structural elements of the crime: methods of its preparation, direct commission, and concealment.
The method is built with the activity approach. It uses such elements of the approach as "object of crime", "place of crime", "tools" and "means of crime", "traces
of crime", "eyewitnesses" of the event, "motives" of the perpetrator, and its "purpose", "time", "events”, "way" of the crime. All these elements are "embedded" in the
method in accordance with the logic of the activity approach and make it possible to
clarify them as the implementation of the measures proposed in the method (investigative and operational actions).
The analyzed method used a situational approach. The "deployment" of the
method begins with the situation when the "scene" (crime) is identified, as well as
the proposed actions in a situation where such a "scene" does not exist or physical
evidence and traces of illegal actions, that is, destroyed. In addition, a variable situational approach to the evaluation of indirect evidence and actions of suspects is
proposed.
Yakymov’s method took into account the best provisions of such methods previously developed by scientists from leading European countries E. Anushat (Germany), A. Weingart (Germany), G. Gross (Austria), A. Nietzsche (Italy), G. Schneikert (Germany) etc. This method lays the foundations for the development of a
modern section of criminology: forensic methodology and forensic doctrine of methods of investigating criminal offenses.
Key words: method of cognition in criminology, method of investigation, the
general method of investigation, investigation of criminal offenses, history of criminology, crime detection, methods of crime investigation, activity approach in criminology, stages of crime investigation, Ivan Yakymov.
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Статтю присвячено аналізу історично-правових та теоретичних основ
зміни нормативної моделі початку досудового розслідування за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а також, визначенню основних
напрямів подальшого удосконалення кримінального процесуального законодавства тощо. У результаті проведеного дослідження сформовано низку положень та висновків, які стосуються поглиблення теорій кримінального процесу та криміналістики, обґрунтування пропозицій щодо удосконалення
чинного кримінального процесуального законодавства, розробки сучасної методології (технік) з розслідування злочинів.
Ключові слова: кримінальне провадження, початок досудового розслідування, відомчий контроль, прокурорський нагляд, судовий контроль.

Постановка проблеми. Методологічною основою роботи є сукупність
підходів та методів наукового пізнання. Для досягнення визначеної мети
дослідження в роботі використовувалися філософські, загальнонаукові та
спеціально наукові методи. Системний підхід став основою методологічної
конструкції та визначив стратегію дослідження проблем досудового розслідування.
На шляху утвердження верховенства права та розвитку України як правової та демократичної держави, основною метою діяльності якої у сфері
кримінального провадження та кримінального законодавства є реалізація
пріоритетних завдань, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального
кодексу України (далі – КПК України) [1], які спрямовані на захист особи,
суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав,
свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Сучасний етап кримінального правозастосування вимагає максимального наближення системи вітчизняного кримінального законодавства до
європейських стандартів. У цьому аспекті формування ефективної системи
досудового розслідування неможливе без усебічного аналізу та узагальнення стану злочинності в країні та поза її межами, засобів боротьби з нею
та процесів подальшого реформування кримінально-процесуального законодавства й системи кримінальної юстиції загалом. Особливо в умовах нестачі професійних кадрів у всіх структурах правоохоронних органів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Анонсоване дослідження
базується на роботах відомих науковців, таких як: Ю. І. Азаров,
Ю. П. Аленін, С. В. Бажанов, І. В. Басиста, В. П. Бахін, В. Д. Берназ,
В. П. Божьєв, В. І. Бояров, Л. А. Буторін, О. А. Вакулік, Т. В. Варфоломієва,
В. І. Галаган, І. В. Гловюк, В. Г. Гончаренко, А. О. Громовий, Ю. М. Грошевой, А. Я. Дубинский, А. В. Єремян, В. С. Зеленецький О. В. Капліна,
Н. С. Карпов, О. В. Керевич, Л. М. Кирій, В. В. Коваленко, В. П. Корж,
Ю. В. Коробко, А. В. Лапкін, Л. М. Лобойко, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, А. О. Ляш, В. Б. Мазан, В. Т. Маляренко, Н. В. Марчук, О. Р. Михайленко, І. Б. Михайловська, М. М. Михеєнко, Р. І. Назаренко, В. Т. Нор,
Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, І. В. Рогатюк,
Б. Г. Розовський,
Х. А. Рооп,
О. Г. Русанова,
Д. В. Сімонович,
С. В. Слинько, І. І. Статіва, С. М. Стахівський, А. В. Столітній, О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, І. А. Тітко, Л. Д. Удалова, О. В. Узунова, В. І. Фаринник, О. О. Цимбалістенко, Л. В. Черечукіна, О. О. Чернікова, С. С. Чернявський,
І. В. Чурікова,
В. Ю. Шепітько,
В. П. Шибік,
М. Є. Шумило,
Г. В. Юркова, Л. В. Юрченко, О. Г. Яновська та інших.
Мета дослідження зумовлена необхідністю розроблення та застосування принципово нових теоретичних положень і практичних рекомендацій
у зв’язку з докорінним реформуванням початкового етапу досудового провадження за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
Звідси проблема сучасного стану практики початку досудового розслідування у кримінальному провадженні є багатоаспектною, що потребує
її дослідження.
Ця багатоаспектна проблема, включає різні питання, що потребують
окремого аналізу. До них доцільно віднести: дослідження історико-правових та теоретичних основ початку досудового розслідування; функціональної характеристики початку досудового розслідування; забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності на початку досудового
розслідування тощо.
Незважаючи на наявний вітчизняний і світовий науково-дослідницький
досвід практики провадження початку досудового розслідування, питання
пов’язані з початком досудового розслідування актуальні й сьогодні. Існує
потреба в комплексному, системному дослідженні його теоретичних і прикладних проблем.
Викладення основного матеріалу. Позначена проблема традиційно
розглядалася вітчизняними науковцями в площині Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. [2]. Проте вони, спираючись на законодавство минулого, не можуть повною мірою задовольнити сучасні вимоги та
виклики слідчої практики. Перш за все, це стосується визначення початку
кримінального провадження – виникнення кримінально-процесуальних
правовідносин. Низка питань, що їх стосуються, залишаються не повною
мірою досліджені, що й привертає увагу науковців.
Початок процесуальних правовідносин КПК України 1960 р. пов’язував
з наявністю достатньо деталізованого переліку приводів до порушення кримінальної справи, до яких, згідно з ч. 1 ст. 94 КПК України 1960 року
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відносилися: 1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,
службових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян; 2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з
поличним; 3) явка з повинною; 4) повідомлення, опубліковані в пресі;
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину [3].
Розгляд зазначених повідомлень покладався на прокурора, слідчого та
органи дізнання і мав бути проведеним у триденний строк, а за необхідності
перевірки – в десятиденний строк. У межах перевірки ст. 97 КПК України
уповноважувала відбирати пояснення, витребувати документи, проводити
огляд місця події, здійснювати зняття інформації з каналів зв’язку та огляд
поштово-телеграфної кореспонденції, а також проводити оперативнорозшукові заходи [4].
За результатами перевірки приймалося рішення про порушення кримінальної справи, або про відмову в її порушенні, або про направлення заяви, повідомлення за належністю.
Незадоволення передбаченим у КПК України 1960 р. порядком порушення кримінальної справи було зумовлено масовим приховуванням органами досудового розслідування заяв і повідомлень про злочини. У 2011 р.
Головне слідче управління МВС України ініціювало 287 службових розслідувань за фактами недотримання обліково-реєстраційної дисципліни і
по 203 з них порушення підтвердилися, а органами прокуратури порушено
54 кримінальні справи (40 за безпідставне винесення постанов про відмову
в порушенні кримінальних справ та 14 за укриття заяв і повідомлень громадян про злочини). У цьому ж році прокуратурою скасовано 139,3 тисяч
рішень, прийнятих у порядку ст. 97 КПК України 1960 р., що склало 5,5%
від усіх постанов про відмову в порушенні кримінальної справи, винесених
працівниками органів внутрішніх справ, а за 144 «відмовними» матеріалами порушено кримінальні справи після проведення додаткових перевірок [5, с. 19].
Розглядаючи реформування діяльності з вирішення питання про початок досудового розслідування, доречно звернути увагу на Концепцію реформування кримінальної юстиції в Україні, яка була затверджена Указом
Президента України від 08.04.2008 № 311/2008. У даній Концепції наголошувалося, що потребує спрощення процедура початку досудового розслідування, яким має вважатися момент отримання уповноваженими законом органами інформації про кримінальний проступок або злочин.
Відповідні службові особи мають бути зобов’язані розпочати досудове розслідування невідкладно після отримання такої інформації, про що повідомляється прокурору [6].
Враховуючи, що в КПК України 1960 р. не було прямої заборони починати досудове розслідування (порушувати кримінальну справу)
невідкладно після отримання інформації про злочин (як це вимагається в
зазначеній Концепції), виникає питання про причини введення зобов’язання невідкладно починати досудове розслідування.
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Одна з можливих відповідей на зазначене питання наведена в монографії І. І. Статіви, який, посилаючись на історичні документи початку радянської епохи, зазначає, що стадія порушення кримінальної справи з’явилася як реакція практики правоохоронної діяльності на вимогу порушувати
кримінальну справу тільки тоді, коли результатом її розслідування буде обвинувальний висновок [7, с. 32]. Однак, наголошує цей автор, судова перспектива однозначно з’ясовується саме в ході розслідування, а тому всі
спроби визначитися з цією перспективою до початку розслідування неодмінно породжують потребу здійснення латентного розслідування до початку розслідування офіційного [7, с. 93].
На підтвердження даного висновку можна навести численні пропозиції
науковців, які пропонували дозволити проводити до порушення кримінальної справи експертизи та інші слідчі дії (Х. А. Рооп, Г. М. Курганський,
Р. С. Бєлкін та Д. Я. Мирський, А. В. Єрємян, А. В. Сивопляс і С. Д. Міліцин,
Ю. Н. Белозьоров та А. А. Чувильов. Грунтовно до вирішення проблем
стадії порушення кримінальної справи підходив В. С. Зеленецький (створення системи дослідчих пізнавальних дій), Л. А. Буторін (затримання підозрюваної особи)) тощо.
Проте ряд науковців скептично висловлювалися стосовно чинного на
той час порядку порушення кримінальної справи. Приміром, С. В. Бажанов
пропонував порушувати кримінальну справу на підставі приводу, якщо, звичайно, в ньому містяться дані, які вказують на ознаки злочину. На його
думку, акт порушення кримінальної справи слід розцінювати в якості правової підстави для провадження слідчої перевірки, не пов’язуючи її в
обов’язковому порядку зі скороспішною кваліфікацією досліджуваного
діяння [8, с. 53]. Б. Г. Розовський також зазначав, що кожне повідомлення
про злочин має перевірятися в єдиному процесуальному режимі, що забезпечуватиме повноту та об’єктивність дослідження інформації. Відсутність
події чи ознак складу злочину в ході дослідження інформації має бути доведено з тією самою повнотою та достовірністю, як у разі їх наявності [9, c. 118]. Аналогічну позицію займав С. Є. Віцин, вказуючи: «для
надання інституту порушення кримінальної справи сучасного вигляду необхідно в першу чергу відмовитися від так званої дослідчої перевірки заяв,
повідомлень про злочини та в разі їх отримання негайно порушувати кримінальну справу та починати розслідування, тобто провадження по справі,
як це відбувається в усіх видах судочинства, включаючи в певних випадках
і кримінальне. Якщо ж і як тільки в процесі провадження по справі виявляються передбачені законом підстави припинення кримінального переслідування або припинення кримінальної справи, повинно прийматися таке
рішення» [10, с. 56]. Прихильником відмови від дослідчої перевірки також є
В. Т. Маляренко [11, с. 5].
Таким чином, позиції науковців розділялися на два принципово відмінні
напрями. Перший з них полягав у збереженні дослідчої перевірки та розширенні дозволених засобів перевірки, а також строків її здійснення. Другий полягав у скасуванні дослідчої перевірки з «перенесенням» пізнавальної діяльності до стадії досудового розслідування.
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З огляду на вищезазначену полярність наукових думок цілком очікуваним виявилося те, що законопроєктні пропозиції також розділялися на два
типи.
У проєкті КПК України № 3456-д від 18.11.2005 передбачено збереження дослідчої перевірки. Так, відповідно до ст. 198 цього проєкту до порушення кримінальної справи пропонувалося дозволити: відібрання пояснень, проведення огляду місцевості та приміщення, проведення
освідування, вилучати та витребувати предмети та документи, оглядати їх,
витребувати висновки відомчих перевірок і спеціалістів, проводити оперативно-розшукові заходи. Також пропонувалося дозволити проведення ексгумації трупа (ст. 260 цього проєкту), а також судової експертизи (ст. 275
цього проєкту) [12]. Для вирішення питання про порушення кримінальної
справи пропонувалося надати 5-ти денний термін, а за необхідності завершити попередню перевірку – 10-ти денний термін. Однак цей строк міг бути
продовжений до 1 місяця прокурором району (міста), а після цього – до
3 місяців Генеральним прокурором, прокурором Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя (ст. 196 цього проєкту) [13].
Інший законопроєкт – проєкт КПК України № 1233 від 13.12.2007 містив
аналогічні за змістом пропозиції стосовно реформування стадії порушення
кримінально справи [14].
Протилежний законопроєктний підхід, який зрештою реалізувався у
нині чинному КПК України, був запроваджений згаданим вище Указом Президента України від 08.04.2008 № 311/2008, яким була затверджена Концепція реформування кримінальної юстиції в Україні. На основі зазначеної
Концепції Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження
верховенства права був розроблений проєкт КПК України. У ст. 197 зазначеного проєкту вказувалося, що «слідчий, державний обвинувач зобов’язаний розпочати розслідування негайно після того, як із заяви, повідомлення,
самостійного виявлення ним, або з іншого джерела йому стали відомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» [15].
Однак, в подальшому зазначена редакція статті залишилася тільки в
законопроєкті № 9700-1, який мав назву «Проєкт кодексу України кримінального процесу», поданого 13.01.2012 народним депутатом України
Р. М. Зваричем [16].
Що ж до проєкту КПК України № 9700, який зрештою був прийнятий
Верховною Радою України, то в ньому редакція статті, яка регламентує порядок початку досудового розслідування, зазнала істотних змін у
порівнянні з ідеєю, котра була закладена в Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні.
На нашу думку, уточнення моменту початку досудового розслідування
здійснювалося без урахування того факту, що багато процесуальних дій
проводяться або одночасно з отриманням заяви, або одразу після її отримання.
Приміром, затримання особи уповноваженою службовою особою може
здійснюватися одночасно з моментом виявлення відомостей про
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кримінальне правопорушення. Крім того, одразу із затриманням може
здійснюватися тимчасове вилучення майна, вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом тощо.
Однак, прямий дозвіл щодо проведення процесуальних дій до внесення відомостей до ЄРДР наданий тільки щодо огляду місця події (ч. 3
ст. 214 КПК України).
Зазначена особливість правового регулювання призводить до «невпевненості» окремих практичних працівників щодо правомірності затримання
особи до внесення відомостей до ЄРДР. Наслідки зазначеної невпевненості полягають в тому, що в одних випадках посадові особи уникають
здійснення затримання, а інші – здійснюють, однак оформлюють затримання протоколом тільки після внесення відомостей до ЄРДР. У результаті
маємо незадоволення суспільства ефективністю роботи правоохоронних
органів.
Водночас, слід визнати, що КПК України 2012 р. якщо не усунув проблему необґрунтованих відмов у початку досудового розслідування [17],
то, принаймні, досить суттєво покращив ситуацію в галузі дотримання прав
заявників на доступ до правосуддя.
Практична діяльність свідчить, що здійснення попередньої правової
кваліфікації може потребувати проведення перевірочних дій, спрямованих
на отримання додаткових даних як про діяння, що кваліфікується, так і
щодо позиції потерпілого з приводу початку досудового розслідування
щодо злочинів приватного обвинувачення. Водночас, ч. 3 ст. 214
КПК України забороняє здійснювати досудове розслідування до внесення
відомостей до ЄРДР (за винятком огляду місця події).
Через те, що в низці випадків слідчому (прокурору) може бути недостатньо провести огляд місця події для здійснення правової кваліфікації, а
також з’ясування інших відомостей, перелічених у ч. 5 ст. 214 КПК України,
ми будемо досліджувати можливість проведення слідчим (прокурором) до
внесення відомостей у ЄРДР інших перевірочних дій, окрім огляду місця
події.
У п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України зазначено, що досудове розслідування починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Таким чином, погоджуючись із О. В. Капліною [18, с. 196],
зазначаємо, що передбачені в Розд. III КПК України, який має назву «Досудове розслідування», слідчі (розшукові) дії, за виключенням огляду місця
події, проводити до початку досудового розслідування не можна. Так само,
до початку досудового розслідування не можна застосовувати й інші передбачені в КПК України, зокрема, в ст. 93, засоби збирання доказів.
Висновки. Отже, аналіз кримінального процесуального законодавства
не дає підстав однозначно заперечувати можливість проведення перевірочних дій до внесення відомостей до ЄРДР. Однак, постає питання
про те, наскільки повну інформацію про діяння необхідно отримати для належного здійснення його попередньої правової кваліфікації, з’ясування інших відомостей, перелічених у ч. 5 ст. 214 КПК України, а також виконання
вимог ч. 4 ст. 26, ст. 477 КПК України.
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Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України [1] одним із способів збирання доказів стороною обвинувачення є проведення слідчих (розшукових) дій. На
початковому етапі досудового розслідування до внесення відомостей до
Єдиного реєстру досудових розслідувань у невідкладних випадках із всієї
системи передбачених у КПК України слідчих (розшукових) дій можна проводити лише огляд місця події. Втім, кримінальна процесуальна регламентація проведення огляду місця події в ч. 3 ст. 214 КПК України є недосконалою. Серед недоліків передусім слід виділити прогалини у визначенні
правових підстав проведення огляду місця події в житлі чи іншому володінні особи, недосконалість правової регламентації подальшої роботи з
тимчасово вилученим майном, визначення видів огляду, що можуть бути
проведені, тощо. Зазначені та інші проблеми правової регламентації шкодять ефективності роботи слідчо-оперативних груп при виїздах на місця
подій. Між тим якісно проведений огляд місця події, збирання та належне
закріплення під час проведення цієї слідчої дії доказів є запорукою ефективності роботи на початковому етапі досудового розслідування та здатні
забезпечити досягнення завдань кримінального провадження (ст. 2
КПК України). Тому недоліки правової регламентації огляду місця події теж
зумовлюють актуальність обраної теми дослідження та необхідність на
його підставі вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства.
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FEATURES OF THE STAGE OF THE BEGINNING OF THE PRE-TRIAL
INVESTIGATION UNDER THE CURRENT CRIMINAL PROCEDURE CODE OF
UKRAINE
S. Bukhonskyi
The article is devoted to the analysis of the historical, legal, and theoretical foundations for changing the normative model for the beginning of a pre-trial investigation
under the current Criminal Procedure Code of Ukraine, as well as determining the
main directions for further improvement of the criminal procedural legislation, etc. As
a result of the study, several provisions and conclusions have been formed regarding
the deepening of the theories of criminal procedure and forensic science, substantiation of proposals for improving the current criminal procedural legislation, and the
development of modern methodology (techniques) for investigating crimes.
It is noted that the current stage of criminal law enforcement requires the maximum approximation of the system of domestic criminal legislation to European
standards. In this aspect, the formation of an effective system of pre-trial investigation is impossible without a comprehensive analysis and generalization of the state
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of crime in the country and abroad, means of combating it, and the processes of
further reforming the criminal procedural legislation and the criminal justice system
as a whole.
It is emphasized that this problem was traditionally considered by domestic scientists in the plane of the Criminal Procedure Code of Ukraine in 1960. However,
relying on the legislation of the past, they cannot fully satisfy the modern requirements and challenges of investigative practice. First of all, it concerns the determination of the beginning of criminal proceedings – the emergence of a criminal procedural legal relationship.
The consideration of several drafts of the Code of Criminal Procedure of Ukraine
of different editions on these issues is illustrated.
Thus, during this study, we came to the following conclusions.
An analysis of the criminal procedural legislation does not allow us to unequivocally deny the possibility of carrying out verification actions before entering information into the ERDR. However, the question arises as to how complete information
about the act is necessary to obtain for the proper implementation of its preliminary
legal qualification, clarification of other information listed in part 5 of article 214 of the
Code of Criminal Procedure of Ukraine, as well as the fulfillment of the requirements
of part 4 of article 26, article 477 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine.
According to Part 2 of Art. 93 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, one of
the ways to collect evidence by the prosecution is to conduct investigative (search)
actions. At the initial stage of the pre-trial investigation, before entering information
into the Unified Register of Pre-trial Investigations, in urgent cases, only an inspection of the scene of the incident can be carried out from the entire system of investigative (detective) actions provided for in the Code of Criminal Procedure of Ukraine.
However, the criminal procedural regulation of the inspection of the scene in part 3
of Art. 214 Code of Criminal Procedure of Ukraine is imperfect. Among the shortcomings, one should first highlight the gaps in determining the legal grounds for conducting an inspection of the scene of an incident in a person's housing or other possessions, the imperfection of the legal regulation of further work with temporarily
seized property, determining the types of inspections that can be carried out, etc.
These and other problems of legal regulation are detrimental to the effectiveness of
the work of investigative and operational groups when visiting the scene. Meanwhile,
a well-conducted inspection of the scene, the collection, and proper consolidation of
evidence during the investigative action is the key to the effectiveness of the work at
the initial stage of the pre-trial investigation and can ensure the achievement of the
objectives of criminal proceedings (Article 2 of the Code of Criminal Procedure).
Therefore, the shortcomings of the legal regulation of the inspection of the scene of
the incident also determine the relevance of the chosen research topic and the need,
based on the improvement of the current criminal procedural legislation.
Summarizing certain shortcomings of the procedural and legal regulation of the
beginning of a pre-trial investigation, we also note that the Code of Criminal Procedure of Ukraine in 2012 did not eliminate the problem of unjustified refusals to start
a pre-trial investigation, but significantly improved the situation in the field of observance of the applicants' rights to access to justice.
Key words: criminal proceedings, beginning of a pre-trial investigation, departmental control, prosecutor's supervision, judicial control.
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Постановка проблеми. Кожній сфері діяльності притаманне те, що
людство використовуючи досвід і інтуїцію, з незапам’ятних часів,
удосконалювало мистецтво вироблення найкращих рішень. Однак, з часом,
виробнича, і особливо управлінська діяльність суттєво ускладнювалися,
з’являлися нові та ускладнені об’єкти управління, при цьому для його
здійснення, одного досвіду та інтуїції вже виявилося явно недостатньо. Усе це
обумовило виникнення у середині минулого століття самостійного наукового
напряму – теорії дослідження операцій. Метою цього наукового напрямку є розроблення і практичне застосування методів найбільш ефективного управління підрозділами, які взаємодіють між собою.
Подальший пошук ефективних форм організації взаємодії слідства і
дізнання, призвели науку і практику до ідеї комплексного виконання тактичних завдань розслідування у формі тактичної операції.
Термін «операція» увійшов до мови криміналістики з військової
термінології та публікацій вчених про проведення поліцейських операцій
правоохоронцями зарубіжних країн. Поступово цей термін поширився на
позначення системи дій, пов’язаних із затриманням злочинців, їх викриттям, розшуком викраденого майна.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації науковців, зокрема В. П. Бахіна, А. В. Дулова, Є. П. Іщенка, В. О. Образцова, С. І. Цвєткова, В. М. Шевчука, В. І. Шиканова, та інших з даної наукової
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проблематики, сприяли глибокому вивченню даної наукової категорії,
окресленню та удосконаленню її поняття, ролі в методиці розслідування
кримінальних правопорушень та впливу на слідчо-оперативну практику.
Чисельні положення, висловлені науковцями з аналізованої проблеми, заслуговують на увагу, однак окремі з них є спірними, інші потребують подальшого удосконалення.
Мета дослідження. Метою дослідження є удосконалення поняття,
розкриття змісту та узагальнення класифікації тактичної операції, що проводиться під час досудового розслідування кримінальних правопорушень,
а також розроблення криміналістичних рекомендацій щодо використання
під час тактичної операції негласних слідчих (розшукових) дій (далі –
НС(Р)Д) та дотримання заходів інформаційної безпеки.
Викладення основного матеріалу. У 70-і роки минулого століття, у
криміналістиці, виникла заснована на ситуаційному підході теорія тактичних операцій, яка дозволяє створювати гнучкі алгоритми ефективного
розкриття і розслідування злочинів [1, с. 8-9].
Необхідність проведення тактичних операцій при розслідуванні злочинів обумовлена тим, що у складних слідчих ситуаціях, поодинокими та
розрізненими діями досягти бажаної мети неможливо, або вкрай важко. У
свою чергу, системність та побудована на ній взаємна упорядкованість таких дій, дає іншу якість і істотно підвищує ефективність та результативність
слідчої діяльності.
Зазначимо, що дії, що утворюють тактичну операцію, повинні бути не
просто сукупністю кількох поєднаних заходів, а їх системою, тобто об’єднанням декількох (інколи досить різноманітних) в єдине і чітко розчленоване
ціле, елементи якого займають відповідне місце у такій системі. Тобто, це
упорядкована сукупність певного змісту (склад, набір елементів системи,
конкретних заходів) і структури (зв’язок, взаємне розташування елементів
системи в часі та просторі).
Тактична операція проводиться під керівництвом слідчого, при цьому
реалізується принцип процесуальної самостійності і керівної ролі слідчого
у розслідуванні злочинів [2, с. 396].
Головною ознакою тактичної операції при розслідуванні злочинів є єдиний план її проведення. В основі такого плану лежить єдина мета, яка є
проміжною, однак досить суттєвим, для розслідування завданням.
Проміжні завдання такого розслідування, найчастіше вирішуються шляхом
проведення тактичних операцій. До таких завдань, при розслідуванні,
наприклад, терористичного акту, можна віднести: 1) встановлення і затримання особи, що вчинила терористичний акт; 2) виявлення засобів і інших
слідів вчинення злочинної діяльності; 3) виявлення і затримання співучасників терористичного акту; 4) виявлення додаткових епізодів протиправної
діяльності [3, с. 385].
Класифікувати тактичні операції при розслідуванні злочину, можна за
різними диференційованими підставами.
За змістом: неоднорідні (включають слідчі і оперативно-розшукові дії);
однорідні (складаються лише зі слідчих дій). Такі тактичні операції можуть
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здійснюватися як за участю працівників оперативного підрозділу, так і без
них, лише одним слідчим, що організував таку операцію.
За етапами розслідування: наскрізні (здійснюються протягом декількох
етапів розслідування); локальні (проводяться лише на одному із етапів розслідування).
За часовою структурою: безперервні (проводяться у відносно короткі,
стислі терміни, максимально інтенсивно); дискретні (реалізуються з
певними перервами, в ході яких можуть проводитися інші заходи, що не
входять до єдиного тактичного комплексу).
За характером проміжних завдань, що вирішуються в ході тактичної
операції: встановлюють основні обставини вчинення злочину; встановлюють допоміжні обставини вчинення кримінального правопорушення.
За організаційною структурою: здійснюються працівниками, що об’єднані в постійний структурний підрозділ (відділення, відділ, управління);
здійснюються працівниками, об’єднаними у тимчасовий структурно-організаційний підрозділ (слідча група, слідчо-оперативна група, бригада
слідчих і т. ін.).
За характером зв’язку між елементами тактичної операції: реалізуються послідовно (увесь комплекс дій та заходів проводиться у найбільш
оптимальній послідовності); реалізуються паралельно (усі елементи тактичного комплексу здійснюються одночасно); реалізуються комбінованим
способом (одна група елементів реалізується паралельно, а інша – реалізується послідовно).
За рівнем спільності: типові тактичні операції (у їх структурі вирішальну
роль відіграють повторювані, стереотипні складові); специфічні тактичні
операції (переважають у їх структурі конкретні оригінальні елементи).
За кількістю тактичних операцій, що реалізуються в одному кримінальному провадженні: одна тактична операція, що спрямовується на
вирішення однієї задачі; комплекс тактичних операцій, що здійснюється з
метою вирішення декількох завдань, що підпорядковуються спільній меті
розслідування терористичного акту [1, с. 150-175].
Засоби тактичної операції – це положення норм кримінального та кримінально-процесуального права, криміналістичні рекомендації та засновані
на них тактичні прийоми, окремі положення наукової організації праці та
науки управління, якими визначається допустимий обсяг повноважень і
можливостей слідчого (арсенал допустимих для нього дій і порядок їх проведення), які він використовує в своєї професійної діяльності.
Сили (учасники тактичної операції) розподіляються на такі групи:
обов’язкові; додаткові; допоміжні.
Єдиним обов’язковим і головним учасником тактичної операції, а також
її керівником є слідчий. Учасниками тактичної операції може бути декілька
слідчих, що об’єднані у постійну або створену на час проведення такої операції групу.
Додатковими учасниками тактичної операції можуть бути: працівники
оперативного підрозділу (виконують функції щодо проведення негласних
слідчих (розшукових) дій (далі – НС(Р)Д), оперативно-розшукових заходів,
274

Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів

спрямованих на вирішення завдань тактичної операції); спеціалісти різних
спеціальностей (сприяють слідчому в проведенні ним слідчих дій).
Допоміжні учасники тактичної операції (не відносяться до учасників
процесу): Національної гвардії України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій та ін. (виконують функції конвоювання затриманих,
проникнення у складно обладнані приміщення та сховища, забезпечують
протипожежну безпеку тощо); працівники технічних підрозділів
(забезпечують зв’язком і транспортом, сприяють проведенню слідчих,
оперативно-розшукових заходів); працівники Національної поліції України,
зокрема підрозділів, що забезпечують громадську безпеку (здійснюють
розшукові дії, що вимагають значного залучення сил, зокрема, суцільні
обходи значних за територією житлових масивів, прочісування місцевості,
перевірку автотранспорту тощо).
Знаряддя визначаються змістом тактичної операції, і їх вибір нічим не
обмежується (будь-які засоби криміналістичної техніки, спеціальна техніка,
транспортні засоби, засоби зв’язку, оргтехніка тощо, яка зазвичай знаходяться
в розпорядженні підрозділів, що реалізують тактичну операцію).
Обов’язкова умова проведення будь-якої тактичної операції – вкластися у термін розслідування кримінального провадження. Усі інші умови,
зазвичай, визначаються конкретною слідчою ситуацією [4, с. 15]. При
цьому в будь-якому випадку, кожен елемент тактичної операції, повинен
відповідати вимогам закону.
Отже, тактична операція є системою (комплексом) слідчих, оперативно-розшукових та інших (зазвичай, організаційних) заходів, що проводяться за єдиним планом під керівництвом слідчого та спрямованих на
вирішення окремих проміжних завдань, підпорядкованих загальним цілям
успішного досудового розслідування кримінального правопорушення.
Аналіз діяльності з виявлення, розкриття і розслідування злочинів показує, що поодинокі слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії,
оперативно-розшукові заходи, окремі тактичні прийоми є ефективними далеко не завжди, і не для всіх слідчих ситуацій. Найшвидше і ефективніше
мета розслідування досягається тоді, коли зазначені тактичні засоби реалізуються в сукупності, а ще краще комплексно.
Використання тактико-криміналістичних комплексів є найбільш доцільним в ході розслідування багатоепізодних, організованих, неочевидних, а
також групових злочинів. Саме під час розслідування таких злочинів, слідчий практично завжди зіштовхується із протидією його законній діяльності.
Така протидія є навмисною діяльністю, спрямованою на перешкоджання виконанню як окремих завдань розслідування, так і в цілому на встановлення істини у кримінальному провадженні [5, c. 239]. Тому розроблення криміналістичних рекомендацій щодо комплексного використання
тактико-криміналістичних засобів в ході розслідування кримінальних правопорушень, є актуальним завданням криміналістики, яке обумовлена
нагальними потребами слідчої практики.
Відомий дослідник теорії тактичних операцій А. В. Дулов зазначав, що
доцільним є розробляти не лише криміналістичні рекомендації щодо
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проведення окремих слідчих дій, але й такі рекомендації, що сприяють оптимальному виконанню «завдань загального характеру», які постають у
слідчій діяльності, до яких безумовно, можна віднести й подолання протидії
розслідуванню злочинів. На думку А. В. Дулова, для виконання таких завдань потрібне проведення групи слідчих, оперативно-розшукових, ревізійних та інших дій, які об’єднуються поняттям «тактична операція» [6].
Використання тактичних операцій при виконанні тактичних завдань
спрямованих на нейтралізацію протидії розслідуванню злочинної діяльності: а) дозволяє ефективно використовувати мобільність, маневреність і
гнучкість оперативних можливостей працівників оперативних підрозділів,
що в поєднанні з процесуальними можливостями слідчих органів забезпечує оптимальне виконання тактичних завдань; б) стимулює широке використання криміналістичної й оперативної техніки; в) ефективне в ситуаціях,
коли для перевірки тієї або іншої версії доцільно використовувати прямий
експеримент, що дозволяє одержати й надалі надати суду наочні й переконливі докази, безпосередньо свідчить про злочинні дії конкретних осіб і в
такий спосіб викриває їх; г) дозволяє уникнути дублювання в зборі й
обробці фактичних даних, використовуваних слідчим і працівниками оперативних підрозділів; д) найповніше відповідає принципам наукової організації праці [7, с. 112].
Складовою комплексу дій, що утворюють тактичну операцію є, крім інших, – НС(Р)Д. Кримінальний процесуальний кодекс України запровадив
новий інститут –НСРД, який містить чіткий перелік таких процесуальних
дій. Така практика розширення переліку слідчих (розшукових) дій за рахунок негласних, що схожі на оперативно-розшукові заходи, враховуючи дотримання конституційних гарантій особи, застосовується у більшості кримінальних процесуальних законів зарубіжних країн (Велика Британія,
Франція, США, ФРН). Її вважають прогресивним кроком законодавця, що
спрямований на посилення правоохоронної функції держави та захисту
прав свобод окремих осіб, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань [8, с. 14].
Вони є різновидом слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких, не підлягають розголошенню, за винятком випадків,
передбачених КПК України [9, с. 7].
Проведення НС(Р)Д в складі тактичної операції дає можливість швидко
та ефективно збирати відомості про кримінальне правопорушення та особу
чи групу осіб, що його вчинили, надає органами досудового розслідування
можливість встановлювати їх місцезнаходження і місцезнаходження окремих предметів, речей та документів, що є значимими для кримінального
провадження. І крім цього, безпосередньо запобігти протидії розслідуванню злочину з боку зацікавлених осіб, а також забезпечити безпеку учасників кримінального провадження і членів їхніх сімей у ситуаціях, коли проведенням інших процесуальних дій це здійснити неможливо або
надзвичайно складно.
Разом з тим, використання під час тактичної операції НС(Р)Д накладає
на такий тактико-криміналістичний комплекс низку вимог, обов’язкових для
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дотримання: 1) дотримання режиму таємності під час підготовки, в ході безпосередньої реалізації, та оцінки результатів тактичної операції; 2) виконання дій компетентними і уповноваженими на те особами; 3) дії виконуються не просто з метою отримання криміналістично значимої інформації, а
задля збирання, дослідження, оцінки та використання доказів; 4) встановлюється особливий порядок щодо підготовки та проведення процесуальних
дій, а також щодо фіксації, збереження та використання отриманих результатів (принаймні до певного часу); 5) утаємничуватися зазначені відомості
мають не лише для осіб, стосовно яких проводяться процесуальні дії, а й для
будь-яких інших осіб, зокрема й працівників органів досудового розслідування, оперативних підрозділів, посадових осіб правоохоронних органів та
інших державних органів, працівники яких беруть участь в проведенні тактичної операції; 6) на проведення відповідних процесуальних дій встановлюється особливий порядок та отримуються відповідні дозволи; 7) обирається доцільний спосіб і порядок фіксування ходу і результатів проведення
процесуальних дій, зокрема й із застосуванням науково-технічних та
спеціальних технічних засобів; 8) створюється особливий режим для зберігання матеріальних носіїв криміналістично значимої інформації; 9) опрацьовуються питання щодо зняття грифу таємності з окремих таких носіїв.
Як бачимо, зазначені вимоги мають враховуватися не лише на стадії безпосереднього проведення тактичної операції по протидії розслідуванню злочинної
діяльності, але й заздалегідь, коли слідчий лише аналізує й оцінює виниклу
слідчу ситуацію, далі коли визначає тактичне завдання та мету тактичної операції, коли ухвалює рішення про її проведення, ну й звичайно коли створює
певну модель тактичної операції і програму її реалізації, і навіть коли оцінює досягнуті в ході операції результати. Недотримання таких вимог, не дасть змоги
досягнути мети тактичної операції, залишить невиконаним тактичне завдання
щодо нейтралізації протидії розслідуванню, призведе до «втрати» доказів, що
мають бути сформовані в ході проведення відповідних процесуальних дій, а в
окремих випадках й до розголошення слідчої таємниці.
У ході проведення тактичної операції важливо передбачити заходи
щодо нерозголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (далі – дані, що становлять слідчу таємницю).
Шляхи розголошення слідчої таємниці є різні, зокрема підозрюваними,
що знайомилися з матеріалами кримінального провадження; адвокатами,
що брали участь у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій; представниками засобів масової інформації, що з певних причин опинилися на місці
проведення слідчої дії; недобросовісними або корумпованими працівниками правоохоронних органів та ін.
Тому підготовка до проведення тактичної операції має включати заходи
щодо нерозголошення слідчої таємниці, зокрема:
– інструктування учасників тактичної операції щодо правил роботи з документами, що містять слідчу таємницю;
– перевірку приміщень і територій де будуть розміщуватися учасники
тактичної операції та проводитися слідчі дії, оперативно-розшукові та організаційні заходи;
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– запровадження системи контролю доступу до приміщень де учасники
тактичної операції будуть працювати з документами та предметами, що
становлять слідчу таємницю;
– визначення потенційних технічних засобів, через які може здійснюватися витік даних, що становить слідчу таємницю, з метою забезпечення їх
захисту та вчасної нейтралізації такого витоку;
– інструктування учасників тактичної операції щодо основних правил
ведення розмов мобільними терміналами, передачі повідомлень месенджерами та електронною поштою.
Організаційні заходи, щодо забезпечення нерозголошення слідчої
таємниці, в ході проведення тактичної операції повинні передбачати:
– чітко визначений порядок зберігання, аналізу та передачі даних, що
містять слідчу таємницю;
– визначене коло осіб, що мають доступ до таких відомостей,
відповідно до рівнів важливості останніх;
– порядок обліку, зберігання та знищення слідчих, оперативних та
наглядових документів (як електронних так і паперових копій);
– перелік документів, що можуть містити відомості обмеженого поширення;
– порядок ознайомлення з оригіналами та копіями документів, який би
виключав можливість доступу до них сторонніх осіб;
– заходи захисту від несанкціонованого доступу як стаціонарної
комп’ютерної техніки так і мобільної (ноутбуків, планшетів, смартфонів та
ін.), які використовують учасники тактичної операції;
– заходи захисту від витоку даних, що містять слідчу таємницю, через
мережеві канали (зокрема, модулі передачі даних Bluetooth, GSM тощо);
– заходи на випадок втрати носіїв інформації, дії шкідливих додатків та
вірусів (USB та флеш накопичувачів, засобів зберігання інформації на
жорстких дисках тощо).
У кожному випадку витоку відомостей, що становить слідчу таємницю,
необхідно призначати службову перевірку.
В ході проведення тактичної операції, особливо у ситуації протидії розслідуванню, її учасникам доцільно дотримуватися таких основних правил:
– попереджати учасників слідчої дії, оперативно-розшукового заходу
про неприпустимість розголошення відомостей, які стали їм відомі без
відома слідчого або прокурора та встановлену кримінальні відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст. 387 КК України);
– здійснювати приховану підготовку до проведення окремих слідчих
дій, організаційних заходів, що забезпечить реалізацію принципу раптовості та недопустить протидії з боку зацікавлених осіб;
– вести продуманий підбір учасників слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів, з метою виключення участі у них осіб, які потенційно можуть розголосити відомості, що становлять слідчу таємницю;
– повідомляти учасникам слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів лише той обсяг інформації, яка необхідна їм для успішного проведення такого заходу;
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– складати процесуальні та службові документи так, щоб виключити
можливість витоку даних, які не можу бути розголошені без відповідного
дозволу;
– організувати періодичне обстеження спеціалістами приміщень де
працюють учасники тактичної операції, проводяться наради, на предмет
виявлення підслуховуючих та інших подібних пристроїв несанкціонованого
отримання інформації.
Висновки. Необхідність проведення тактичних операцій при розслідуванні кримінальних правопорушень обумовлена тим, що у складних слідчих ситуаціях, поодинокими та розрізненими діями досягти бажаної мети
неможливо, або інколи вкрай важко. Класифікувати тактичні операції при
розслідуванні злочину, можна за різними диференційованими підставами.
Складовими тактичної операції є засоби, сили (учасники), керівник,
знаряддя та умови.
Тактичну операцію можна визначити як систему (комплексом) слідчих,
оперативно-розшукових та інших (зазвичай, організаційних) заходів, що
проводяться за єдиним планом під керівництвом слідчого та спрямованих
на вирішення окремих проміжних завдань, підпорядкованих загальним
цілям успішного досудового розслідування кримінального правопорушення.
Використання під час тактичної операції НС(Р)Д накладає на такий тактико-криміналістичний комплекс низку вимог, обов’язкових для дотримання.
Інформаційна безпека тактичної операції, у випадку протидії розслідуванню кримінального правопорушення, повинна передбачати заходи: належного кадрового складу учасників тактичної операції; включення до
складу часників операції фахівців із забезпечення інформаційної безпеки;
інструктування учасників тактичної операції щодо порядку обігу інформації,
яка містить слідчу таємницю; заходи захисту інформації як у приміщеннях
де розміщуються учасники операції, так і в приміщеннях та на території де
проводяться слідчі дії, оперативно-розшукові та організаційні заходи; попередження витоку даних, що становлять слідчу таємницю від прямих та
побічних учасників слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних
заходів; запровадження належного порядку обігу відомостей, що містять
слідчу таємницю між учасниками тактичної операції, з визначенням рівнів
доступу, обсягів поінформованості, каналів та форм передачі; визначення
порядку реагування на факти витоку такої інформації, шляхом проведення
відповідних службових перевірок, особливо у випадках, коли учасниками
тактичної операції є працівники різних відомств (Служби безпеки України,
Національної поліції, військової служби правопорядку у Збройних силах
України, органів охорони державного кордону тощо).
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THE CONCEPT, CONTENT AND FEATURES OF TACTICAL OPERATION
DURING THE PRE-TRIAL INVESTIGATION
A. Grebenyuk
The purpose of the publication is to improve the concept, disclose the content
and generalize the classification of tactical operations conducted during the pre-trial
investigation of criminal offenses, as well as develop forensic recommendations for
the use of covert investigative (search) actions and compliance with information security measures.
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Розділ 2. Питання слідчої тактики та методики розслідування злочинів
The need for tactical operations in the investigation of criminal offenses is due
to the fact that in complex investigative situations, single and disparate actions to
achieve the desired goal is impossible, or sometimes extremely difficult. It is possible
to classify tactical operations in the investigation of a crime on various differentiated
grounds. The components of a tactical operation are the means, forces (participants), leader, tools and conditions.
A tactical operation is defined as a system (complex) of investigative, operational and investigative and other (usually organizational) activities carried out according to a single plan under the guidance of an investigator and aimed at solving
certain intermediate tasks subordinated to the general objectives of successful pretrial investigation of a criminal offense.
The use of covert investigative (search) actions during a tactical operation imposes a number of mandatory requirements on such a tactical and forensic complex.
Information security of the tactical operation, in case of opposition to the investigation of a criminal offense, should include measures: appropriate personnel of the
participants of the tactical operation; inclusion in the garlic of the operation of information security specialists; instructing the participants of the tactical operation on
the procedure for the circulation of information containing investigative secrecy; information protection measures both in the premises where the participants of the
operation are located and in the premises and on the territory where the investigative
actions, operative-search and organizational measures are carried out; prevention
of leakage of data that constitute investigative secrecy from direct and indirect participants in investigative actions, operational and investigative and organizational
measures; introduction of a proper procedure for the circulation of information containing investigative secrecy between the participants in the tactical operation, with
the definition of access levels, awareness, channels and forms of transmission; determining the procedure for responding to the leakage of such information by conducting appropriate official inspections, especially in cases where the participants in
the tactical operation are employees of various departments (Security Service of
Ukraine, National Police, Military Law Enforcement Service in the Armed Forces of
Ukraine, state border guards, etc.).
Key words: tactical operation, complex tactical tool, combination of investigative actions, information security, covert investigative (search) action, counteraction
to investigation, detection and investigation of crimes, methods of crime investigation..
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ
Статтю присвячено аналізу процесуального порядку роботи з інформацією, виокремленню теоретико-правових засад її реалізації та визначенню
основних напрямів подальшого удосконалення кримінального процесуального
законодавства. У результаті проведеного дослідження сформовано низку
положень та висновків, які стосуються поглиблення теорій кримінального
процесу та криміналістики, обґрунтування пропозицій щодо удосконалення
чинного кримінального процесуального законодавства, розробки сучасних
криміналістичних рекомендацій (технологій) з розслідування злочинів.
Ключові слова: інновації, інформація, кримінальне провадження, розслідування злочину, сучасні технології.

Постановка проблеми. Виявлення, фіксація, опис, накопичення,
узагальнення, обробка – синтез, аналогія, співставлення отриманої
інформації, а також визначення її місця, ролі та значення в розслідуванні
злочинів. Ії застосування сьогодні здійснюється переважно за допомогою
сучасних технологій та інновацій, які забезпечують ефективність та результативність кримінального провадження.
Звідси, ефективність розслідування злочинів прямо залежить від сучасного інформаційно-технологічного забезпечення кримінального провадження. Аналіз нормативних актів та слідчої практики використання сучасних технологій застосування інформації у кримінальному провадженні
дозволяє удосконалити алгоритми (криміналістичні методики) розслідування окремих видів злочинів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання інформаційно-технологічного забезпечення розслідування злочинів потрапляли
у коло досліджень як зарубіжних, так й українських науковців. В. П. Бахін,
Р. С. Бєлкін, В. Д. Берназ, В. Г. Гончаренко, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко,
М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, В. Ю. Шепітько та інші заклали певну теоретичну основу для подальших досліджень у цьому напрямку. Окремі аспекти
анонсованої проблематики досліджували: І. В. Арістова, О. М. Бандурка,
К. І. Беляков, А. І. Берлач, А. М. Бірюков, В. М. Брижко, В. Д. Гавловський,
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В. І. Галаган, В. О. Глушков, І. О. Ієрусалімов, Р. А. Калюжний, Б. А. Кормич,
О. В. Логінов, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, А. М. Новицький, О. В. Олійник, Ю. В. Попов, В. М. Росоловський, О. С. Саінчин, Д. Я. Семир’янов,
І. С. Стаценко-Сургучов, Л. В. Трофімова, В. С. Цимбалюк, М. Я. Швець,
О. В. Юнацький, Е. М. Яковець.
Проте, аналіз нормативних актів – наявної нормативної бази, що регулює питання сучасних технологій застосування інформації у кримінальному провадженні (Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [1], Конституція України [2], Кримінальний кодекс України [3],
Кримінальний процесуальний кодекс України [4], Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерством фінансів України,
Адміністрацією ДПС України та Міністерством юстиції України від
16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1681/51 [5], Постанова Кабінету
Міністрів України від 28.12.2011 № 1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» [6]) та слідчої практики
дозволяє дійти попереднього висновку, що у існуючих криміналістичних
дослідженнях питанню застосування сучасних технологій застосування
інформації у кримінальному провадженні приділяється недостатньо уваги.
Аксіомою є те, що на шляху підвищення ефективності розслідування
злочинів, значну роль відіграє інформація, що характеризує аспекти
механізму події злочину та дані про особу злочинців, які його вчинили,
зникли з місця події й залишилися невідомими, а також осіб, які могли
вчинити цей злочин.
Термін «інформація» виник у соціальному спілкуванні й спочатку використовувався для позначення відомостей, переданих одними людьми іншим усно, письмово або в інший спосіб [7]. У сучасній науковій літературі
зустрічається чимала кількість різних тлумачень поняття «інформація», в
яких робиться наголос на ті або інші сторони, що характеризують його
сутність [8-10].
У гносеологічному розумінні діяльність з розслідування злочинів спрямована на пізнання обставин, які утворюють злочинне діяння або пов’язані з ним,
шляхом виявлення, фіксації, накопичення, аналізу і використання інформації,
що відображає ті або інші факти досліджуваної кримінальної події.
Мета дослідження. Метою статті є аналіз процесуального порядку роботи з інформацією, виокремленню теоретико-правових засад її реалізації
та визначенню основних напрямів подальшого удосконалення кримінального процесуального законодавства.
Викладення основного матеріалу. Розглядаючи процеси інформаційної взаємодії, учасником яких під час розслідування злочинів стає
слідчий (прокурор), слід зауважити, що прогнозування одержання інформації, її характер, зміст і обсяг, способи одержання, фіксації, оцінки і використання в багатьох випадках докладно розроблені криміналістичною
наукою і практикою розслідування злочинів [11]. Стосовно отриманої при
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цьому інформації вважаємо цілком обґрунтованими міркування М. Н. Хлинцова про використання у цих випадках терміну «криміналістична інформація», якою він пропонує вважати будь-які відомості, одержувані процесуально і не процесуально у процесі розслідування злочину слідчим або
працівником органу дізнання відповідно до рекомендацій, розроблених
криміналістикою, що можуть слугувати доказами в справі чи сприяти одержанню доказів і застосуванню заходів для запобігання і припинення інших
злочинів [12; 13].
Зміни у динаміці та характері сучасної злочинності, посилення нею протидії правоохоронним органам з викриття та розслідування злочинів обумовлюють необхідність пошуку нових дієвих засобів отримання «криміналістичної інформації», у тому числі й вербальної. Основним напрямком
вирішення цієї проблеми вбачається більш повне застосування досягнень
науково-технічного прогресу під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Чинний КПК України закріпив традиційні засоби одержання вербальної
інформації при проведенні таких слідчих дій як допит, пред’явлення для
впізнання, – використання звукозапису, кінозйомки та відеозапису [4]. До
нетрадиційних організаційно-тактичних засобів отримання інформації з використанням досягнень науково-технічного прогресу при проведенні таких
слідчих дій відносять переконання, навіювання, гіпноз, які вимагають специфічної підготовки фахівця, а також використання спеціальної апаратури (наприклад, поліграфа).
Певною процесуальною формою, за допомогою якої інформація (фактичні дані) залучаються до сфери кримінального процесуального доказування, є процесуальне джерело доказів. Саме там міститься інформація (докази), за допомогою якої (яких) органи досудового розслідування,
слідчий, прокурор чи суд обґрунтовує будь-які процесуальні рішення у кримінальному провадженні.
Інформація (докази) та їх процесуальні джерела органічно поєднані між
собою, але не становлять єдине нерозривне ціле. Законодавство відмежовує джерела доказів від самих доказів і чітко визначає перелік джерел доказів, але не перелік фактичних даних (ч. 2 ст. 84, п. 3-5 гл. 4
КПК України) [4].
Зазначені у ст.ст. 260-264, 267-271 КПК України та відповідній Інструкції, такі негласні слідчі (розшукові) дії як: аудіо- та відео контроль
особи, накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння, установлення місцезнаходження
радіоелектронного засобу, спостереження за особою, річчю або місцем,
аудіо- та відео контроль місця, контроль за вчиненням злочину та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації доцільно здійснювати за допомогою найсучасніших технологій [4; 5].
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В умовах зростаючої потреби суспільства в забезпеченні своєї безпеки
від злочинності, що активізується, є необхідність у більш дієвих, якісних інноваціях; інших методах і засобах ведення слідства і відправлення правосуддя, які б відповідали сучасним правам і свободам особи [14-16].
Потреба у використанні наукових знань викликає до життя організаційні
і правові форми, що забезпечують механізм реалізації цієї потреби. У
зв’язку з цим можна говорити про те, що не тільки науково-технічний, але і
в цілому суспільний прогрес спричинив за собою розробку і пристосування
науково-технічних досягнень для боротьби зі злочинністю.
Таким чином, технології як техніко-криміналістичні засоби та методи виникають і отримують свій розвиток саме тоді, коли з об’єктивних причин затребувані суспільством [17, с. 14]. Зокрема, зростаючі потреби та виклики
суспільства в боротьбі зі злочинністю, з одного боку, і можливості науки і
техніки – з іншого, призводять до створення умов, що забезпечують ефективне використання науково-технічних досягнень у розслідуванні злочинів,
що знаходить своє вираження в появі нових (спеціальних) правових і організаційно-тактичних форм і засобів.
Розвиток криміналістичної техніки, удосконалення її організаційного та
правового регулювання наочно простежується на прикладі діяльності Є. Ф. Буринського в галузі науково-методичного та технічного забезпечення судовоекспертної діяльності. Так, він вперше застосував в експертизі (1889 р.) фотографічний кольоровий поділ, заклавши наукові основи судово-фотографічної
експертизи. Визнання виняткових можливостей цієї експертизи призвело до
створення першої в світі судово-фотографічної лабораторії, яка потім у 1893 р.
була перетворена в судово-фотографічну лабораторію при прокурорі судової
палати. Є. Ф. Буринський наголошував на спеціалізації експертів «у своїй
справі», на їх процесуальній незалежності. У подальшому, фактично з
ініціативи Є. Ф. Буринського, була створена система лабораторій і кабінетів судової експертизи. Успішна діяльність цих установ поклала початок організації
судово-експертної діяльності – як наслідок – широкого залучення досягнень
науки і техніки в кримінальне провадження. Особливу увагу діяльність
Є. Ф. Буринського заслуговує й тому, що в ній органічно поєднувалися науковий пошук та практична реалізація його результатів, розробка конкретних методів і засобів дослідження і заходів з організаційного забезпечення їх впровадження в практику, тобто те, що складає сенс і зміст так званого технікокриміналістичного забезпечення розслідування злочинів в його сучасному розумінні [18, с. 39-46].
Розвиток правових основ зумовив становлення і формування відповідної
системи організації застосування досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю. Створюються кабінети науково-судової експертизи в Києві, Харкові
та Одесі, науково-технічний кабінет в Петрограді, кабінет експертизи при Московському кримінальному розшуку. Згодом у 1925 р. низка кабінетів і лабораторій перетворюється в інститути науково-судової експертизи. Формується мережа лабораторій науково-судової експертизи при юридичних вузах, де
розгортається експертна та науково-дослідницька робота.
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Слід зауважити, що організаційні форми, не тільки оптимізують діючий
правовий порядок, але і певною мірою визначають появу змін у законодавстві, впорядковують систему застосування досягнень науки і техніки в
розслідуванні злочинів. Згодом найбільш значущі перевірені практикою наукові розробки отримують закріплення в нормах кримінально-процесуального закону.
Так, задовго до регламентації в КПК того часу отримують наукове
обґрунтування проблеми організації застосування засобів криміналістичної
техніки безпосередньо суб’єктами розслідування. Хоча слідча практика неухильно рухається шляхом широкого використання допомоги фахівців для
вирішення найрізноманітніших завдань. Необхідність їх участі в кримінально-процесуальній діяльності послідовно відстоюється низкою вчених, в практичних посібниках даються рекомендації з використання
спеціальних знань.
Слід зазначити, що до 60-х років ХХ ст. остаточно сформувалася система судово-експертних і експертно-криміналістичних підрозділів. Багато
з них мали найсучасніші засоби криміналістичної техніки. Тоді, розширюються науково-технічні можливості в поєднанні зі зростаючими потребами
практики, що постійно вимагало подальшого вдосконалення правових основ застосування криміналістичної техніки в кримінальному судочинстві [19, с. 16-19].
З прийняттям КПК 1960 року потреба у використанні науково-технічних
засобів і методів, що реалізувалася в існуючих криміналістичних рекомендаціях і вже реалізована на практиці в організаційних формах, отримує законодавче вираження. При цьому істотно розширюються можливості застосування спеціальних знань в кримінальному судочинстві. Можливість
участі фахівців закріплюється в низці статей цього закону, зокрема, при
проведенні огляду, слідчого експерименту, при отриманні зразків для
порівняльного дослідження тощо, а при огляді трупа участь фахівця визнавалася обов’язковою.
У нормах закону закріплюється фотографування речових доказів, коли
з тих чи інших причин вони не могли зберігатися при справі, а також при
огляді і слідчому експерименті. У числі додатків до протоколу слідчої дії
називаються фотографічні знімки, плани, схеми, зліпки та відбитки
слідів [20].
Потреби суспільства в більш ефективних засобах боротьби зі злочинністю постійно зростають у міру зростання самої злочинності; з її вкрай
негативними якісними і кількісними змінами – підвищення рівня її професіоналізму, організованості та озброєності. Іноді цей процес стримується не
тільки через спеціальні, а й матеріальні, ресурсні причини.
Суть протиріч, які виявляються при цьому досить точно виражена В. О. Волинським «... чим нижче рівень соціально-економічного розвитку суспільства, – пише він, – тим більше воно криміналізоване, тим у більшій мірі воно
потребує використання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю, проте тим менше у нього для цього можливостей» [15, с. 215].
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Навіть фрагментарний історичний аналіз виникнення і розвитку криміналістичної техніки, організаційних і правових форм її застосування в розслідуванні злочинів, переконливо свідчить про закономірні зв’язки цього
процесу із рівнем розвитку суспільного прогресу. Поза зв’язку із суспільним
прогресом не можна уявити, а тим більше зрозуміти закономірності розвитку криміналістичної техніки і в цілому криміналістики у сучасних умовах
життя суспільства. При цьому науково-технічний прогрес, як і раніше,
відіграє вирішальну роль у формуванні можливостей криміналістики, в
удосконаленні наявних і в створенні нових її методів і засобів, що обумовлено самою природою даної науки як синтетичної, інтегрованої галузі
знань. Однак реалізуються такі можливості в умовах і під впливом вже нових об’єктивних і суб’єктивних факторів, що визначають зміст і сучасний
рівень розвитку суспільства, до яких відносяться умови його життя та
соціально-економічні відносини.
Це ті чинники, які безпосередньо впливають на формування суспільної
свідомості, зокрема, на розуміння суспільством реальної загрози з боку
злочинності, зростаючої її небезпеки.
Сучасній злочинності необхідно об’єктивно протиставити випереджаючі розвиток сучасних методів і засобів технології, що відповідають можливостям системи організації та правового регулювання використання науково-технічних методів та засобів криміналістичної техніки розкриття і
розслідування злочинів.
З розвитком науково-технічного прогресу зростають можливості техніко-криміналістичних методів і засобів розслідування злочинів. Показова в
цьому відношенні ситуація спостерігалася в криміналістичній фотографії;
зараз спостерігається: у використанні можливостей Інтернету, комп’ютерних технологій (формування елементної бази на зверхвеликих інтегральних схемах; забезпечення продуктивності до 10 мільярдів операцій у секунду; наявність штучного інтелекту, що значно розширює можливості ЕОМ
в обробці поступаючої інформації; можливість спілкування людини з ЕОМ
на природній мові шляхом мовного і графічного обміну інформацією тощо),
нанотехнологій, лазерних технологій, робототехніки, використання людського інтелекту, прогресу в інженерії, в медицині, в хімічній (фармацевтичній) промисловості, продовження автоматизації (робочого місця, пересувних лабораторій тощо).
В умовах науково-технічного прогресу і сучасного стану злочинності
суттєво зросли потреби правоохоронних органів у вдосконаленні технікокриміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів [19, с. 20-27].
Підкреслюючи зростаючу роль техніко-криміналістичних засобів і методів у кримінальному судочинстві, Е. А. Уткін справедливо відзначає високу точність і повноту фіксації доказового матеріалу, просторових тимчасових співвідношень предметів і явищ; полегшення як індивідуального, так
і колективного дослідження доказів і їх оцінки; зміцнення понять прав усіх
учасників кримінального процесу [21, с. 56]. Однак техніка сама собою (прилади, пристосування, матеріали і т.п.) мало що або практично
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нічого не означає без відповідних її можливостям організації та правового
регулювання її застосування.
Підвищення ефективності використання криміналістичних засобів і методів можливо тільки за умови системного вирішення взаємопов’язаних
проблем організації, правового регулювання, науково-технічного та методичного забезпечення цього процесу. При цьому слід мати на увазі, що при
збиранні слідів злочинів із використанням техніко-криміналістичних засобів
і методів з метою розкриття та розслідування злочинів немає «дрібниць».
Будь-який, перш за все, матеріальний слід, вилучений на місці події, може
виявитися вирішальним для успішного розкриття і розслідування злочину.
Ігнорування «дрібниць» у слідовій картині злочину виключає або принаймні, ускладнює можливість моделювання ознак і властивостей особи,
яка вчинила злочин. Для цього, як відомо, необхідна максимально можлива
кількість слідів – носіїв інформації про такі ознаки і властивості.
Висновки: 1) поширення науково-технічних методів і засобів у правоохоронній діяльності зумовлює подальше наукове (теоретичне) переосмислення правових та організаційно-тактичних проблем їхнього використання; 2) інформаційне забезпечення кримінального провадження, що
здійснюється на сучасному етапі розвитку та реформування правоохоронних органів України, вимагає широкого залучення та застосування сучасних
інформаційних технологій, і найновітніших досягнень різних галузей наук;
3) сучасні інформаційні технології є комплексним інструментом, який
відкриває нові перспективи його застосування у слідчій, оперативній,
експертній, адвокатській, прокурорській та судовій діяльності.
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TO THE PROBLEM OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
V. Myhalatiuk
The article is devoted to the analysis of the procedural order for working with
information, highlighting the theoretical and legal foundations for implementation, as
well as determining the main directions for further improving the criminal procedural
legislation, and the like. As a result of the study, several provisions and conclusions
were formed regarding the deepening of the theories of criminal procedure and forensic science, the substantiation of proposals for improving the current criminal procedural legislation, the development of modern forensic recommendations (technologies) for the investigation of crimes.
We draw your attention to the fact that the high efficiency of crime investigation
directly depends on modern information technology support of criminal proceedings.
Analysis of regulations and investigative practice of using modern technologies
for the use of information in criminal proceedings makes it possible to improve algorithms (forensic techniques) for investigating certain types of crimes.
The problems of using information technology support for the investigation of
crimes fell into the circle of studies of both foreign and Ukrainian scientists. However,
the analysis of normative acts – the existing regulatory framework governing the issues of modern technologies for the use of information in criminal proceedings, allows us to make a preliminary conclusion that in the existing forensic studies, insufficient attention is paid to the use of modern technologies for the use of information
in criminal proceedings.
With the development of scientific and technological progress, the possibilities
of technical and forensic methods and means in the investigation of crimes increase.
An indicative situation in this respect was observed in forensic photography; now it
is observed: in the use of the capabilities of the Internet, computer technologies (the
formation of an element base on ultra-large integrated circuits, ensuring productivity
up to 10,000,000,000 operations per second, the presence of artificial intelligence,
which significantly expands the capabilities of computers in processing incoming information, the ability of a person to communicate with computers on natural language
through speech and graphic exchange of information, etc.), nanotechnology, laser
technology, robotics, the use of human intelligence, progress in engineering, medicine, chemical (pharmaceutical) industry, continued automation (workplace, mobile
laboratories, etc).
Increasing the efficiency of the use of forensic tools and methods is possible
only under the condition of a systematic solution of interrelated problems of organization, legal regulation, scientific, technical, and methodological support of this process. It should be borne in mind that there are no "trifles" when cleaning up the traces
of crimes with the use of technical and forensic means and methods to uncover and
investigate crimes.
Thus, during this study, we came to the following conclusions: 1) the dissemination of scientific and technical methods and means in law enforcement activities predetermines further scientific (theoretical) rethinking of legal, organizational, and tactical problems of their use; 2) information support of criminal proceedings, carried
out at the present stage of development and reform of law enforcement agencies in
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Ukraine, requires a wider involvement and application of modern information technologies, and the latest achievements in various fields of science; 3) modern information technology is a complex tool that opens new prospects for application in investigative, operational, expert, advocacy, prosecutorial and judicial activities.
Key words: innovation, information, criminal proceedings, crime investigation,
modern technologies.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ)
ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІБЕРЗЛОЧИНІВ),
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Cтаття присвячена особливостям проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються
з використанням інформаційних технологій (кіберзлочинів), в умовах воєнного стану. Розглянуто процесуальні та тактичні особливості проведення
окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування кіберзлочинів в умовах
воєнного стану. Пропонується удосконалення проведення огляду місця події
у кіберзлочинах.
Ключові слова: інформаційні технології, кіберзлочини, воєнний стан,
проведення окремих слідчих (розшукових) дій, огляд, обшук, допит в режимі
відеоконференції.

Постановка проблеми. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації (далі – РФ) проти України, Указом Президента України від
24.02.2022 № 64/2022 [1], затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в
Україні» [2], введено воєнний стан по всій території України строком на
30 діб. Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 строк дії
воєнного стану з 26.03.2022 продовжено [3].
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремим аспектам проблемних питань проведення слідчих (розшукових) дій в умовах різних правових режимів, у тому числі і воєнного стану, приділяли увагу у своїх роботах науковці Р. А. Авраменко, А. М. Безносюк, В. Г. Дрозд, Д. О. Коваль,
О. В. Лазукова, Р. І. Мельник, М. С. Туркот, Т. П. Чубко та інші.
Мета дослідження. Існує вагома необхідність в окресленні тактичних
та процесуальних питаннях, які можуть виникати при проведенні окремих
слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних технологій (кіберзлочинів), в умовах воєнного стану. Зокрема, особливості проведення
огляду, обшуку та допиту в режимі відеоконференції під час розслідування
кіберзлочинів. Удосконалення процесу дослідження та фіксації доказової
інформації.
Викладення основного матеріалу. Згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану» під воєнним станом розуміють особливий
правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі
збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим
адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення
національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та
прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Відповідно ст. 6 Закону межі території, на якій вводиться воєнний
стан, час введення і строк, на який він вводиться, визначаються в Указі
Президента України [4].
Слід
зауважити,
що
Кримінальний
процесуальний
кодекс
України (далі – КПК України) містить Розд. IX1 «Особливий режим
досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у
районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпеченням
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у
Донецькій та Луганській областях», в якій міститься одна ст. 615. За змістом
зазначеної статті, у редакції Закону України № 2111-IХ від 03.03.2022, у разі
введення в Україні або окремих її місцевостях (адміністративній території)
воєнного, надзвичайного стану, проведення Антитерористичної операції на
сході України (далі – АТО) чи заходів забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ та інших держав проти
України, при відсутності об’єктивної можливості виконання у встановлені
законом строки слідчим суддею повноважень, зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 615
КПК України, такі повноваження покладаються на керівника відповідного
органу прокуратури, за клопотанням прокурора або за клопотанням
слідчого, погодженим з прокурором. Також необхідно пам’ятати, що
відповідно до ч. 3 ст. 615 КПК України про таке рішення слід невідкладно
повідомити прокурора вищого рівня, а також суд згідно з переліком,
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визначеним Державною судовою адміністрацією України, та надати не
пізніше 10 днів копії відповідних документів з дня повідомлення [5].
Порядок реалізації повноважень прокурора при неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею визначених законом
повноважень визначено Інструкцією «Про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до
терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування
в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції» № 872/88/537 від 26.08.2014 [6].
Окрім того, Верховним Судом підготовлено лист «Щодо окремих питань здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану», у
якому судам і органам досудового розслідування надано методично-інформаційну допомогу по застосуванню ст. 615 КПК України [7].
Варто зазначити, що в ст. 615 КПК України особливості досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення АТО чи заходів із забезпеченням національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії РФ або інших держав проти України є
відступом нашої держави від зобов’язань, визначених п. 3 ст. 2,
ст.ст. 9 та 15 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та
ст. 5, 6, та 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
У зв’язку з цим, 21.05.2016 Верховна Рада України прийняла Постанову,
якою обґрунтувала підстави відступу від взятих міжнародних зобов’язань
метою стримування збройної агресії та забезпечення інтересів суспільства
і держави в цих умовах [8].
У науковій літературі аргументовано звертається увага на той факт, що
введення у дію одного з особливих правових режимів (воєнного стану), не
зумовлює автоматичного запровадження особливого режиму досудового
розслідування, оскільки фактичною підставою для запровадження останнього є об’єктивна неможливість здійснення досудового розслідування у
звичайному порядку [9, с. 50].
Разом з тим, крім особливостей, зазначених у ст. 615 КПК України, кримінальне провадження здійснюється із дотриманням загальних норм
КПК України.
Злочинні дії з боку РФ відбуваються не тільки під час проведення бойових
дій на певній адміністративній території, але й у кіберпросторі. Зокрема, кіберполіція України зафіксувала низку незаконних дій країни-агресора, серед яких:
розсилка спаму, сканування портів, DoS атаки, спроби вторгнення, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення та здійснення пропаганди [10].
Вчинення даних протиправних діянь залишає велику кількість інформації, що
може бути використана для швидкого та ефективного розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, а також в отриманні
доказів для надання їх Міжнародному кримінальному суду.
Однією із першочергових слідчих (розшукових) дій, що дозволяє
швидко зафіксувати сліди протиправних посягань, є проведення огляду.
Вченими-криміналістами пропонуються різні тлумачення огляду. На
нашу думку, цілком слушним є визначення В. О. Коновалової, яка пропонує
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оглядом називати слідчу (розшукову) дію, що полягає в безпосередньому
сприйнятті об’єктів із метою виявлення слідів кримінального правопорушення та інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження [11, с. 297].
КПК України у ст. 237 наводить наступні види огляду: огляд місцевості,
огляд приміщення, огляд речей та документів, огляд житла чи іншого володіння особи. Слід зазначити, що єдина слідча (розшукова) дія, яка може
бути проведена до внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі – ЄРДР) відомостей про вчинене кримінальне правопорушення – огляд місця події (ч. 3 ст. 214 КПК України) [5].
Однак, під час воєнного стану, якщо відсутня технічна можливість доступу до ЄРДР – рішення про початок досудового розслідування приймає
слідчий, прокурор, про що виносить відповідну постанову, а відомості, що
підлягають внесенню до ЄРДР, вносяться за першої можливості [5].
Безперечно, однією з найважливіших умов ефективного проведення
огляду у кримінальних провадженнях про кіберзлочини є суворе дотримання встановлених правил поводження з комп’ютерною технікою (чи іншими електронними пристроями) та носіями інформації, технічно грамотне
проведення пошуку доказів, потрібної інформації.
Оскільки слідчі не завжди володіють знаннями та навичками у технічній
сфері, що може призвести до втрати, знищення чи псування доказової інформації, тому необхідно до огляду кіберзлочинів залучати спеціаліста,
який точно та у логічній послідовності допоможе виявити інформацію, що
буде основою для побудови слідчих версій [12, с. 173].
Слушно також пропонує В. А. Журавель запрошувати до огляду у
кіберзлочинах понятими осіб, які знайомі з роботою електронно-обчислювальних машин, що сприятиме більш ефективній фіксації доказової інформації [13, c. 399].
Враховуючи режим воєнного стану, слідчі не завжди мають можливість
виїхати до місця події та провести огляд комп’ютерної техніки (чи інших
електронних пристроїв). Проте, вчасне проведення огляду місця події має
вкрай важливе значення для ефективного проведення розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних
технологій (кіберзлочинів).
Проаналізувавши наукову літературу, можна виокремити наступні тактичні рекомендації проведення огляду місця події у кіберзлочинах під час
правового режиму воєнного стану.
По-перше, необхідно своєчасно створити слідчу групу, визначити її
кількісний і якісний склад та керівника, належно оформити це процесуально, раціонально розподілити функціональні обов’язки членів групи та
створити ефективну системи обміну інформацією [9, с. 53]; підготувати
необхідні технічні засоби та визначитися зі спеціалістом, який буде залучений до проведення огляду.
По-друге, перед виїздом на місце події для проведення огляду необхідно попередити військовослужбовців, які дислокуються на зазначеній території та які повинні супроводжувати слідчу групу [9, с. 53].
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По-третє, якщо існує небезпека у районі проведення огляду та неможливості його проведення, тоді військові самі повинні доставити комп’ютерну
техніку у найближче безпечне місце для його огляду [14, с. 149]. Однак, перед цим необхідно проінструктувати військовослужбовців про порядок поводження з комп’ютерною технікою (чи іншими електронними приладами)
та налагодити постійний зв’язок з ними.
Варто зауважити, що позитивним моментом є дії законодавця із вдосконалення правових норм стосовно проведення огляду комп’ютерних даних. Так, 24.03.2022 прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про
електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам», де зазначається про огляд комп’ютерних даних, який проводиться слідчим, прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони
містять, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та відеозапису екрана
тощо або у певній паперовій формі) [15]. Проте, законодавець не дає тлумачення поняття «комп’ютерних даних».
Також, згідно даного Закону [15] зміни відбулися і в проведенні обшуку.
Частину 6 ст. 236 КПК України доповнено наступним положенням: слідчий,
прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті
приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа,
присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч. 3 ст. 236 КПК України.
Разом з тим невідомо, яким чином слідчий, прокурор будуть долати
дану систему логічного захисту (код-пароль), якщо особа відмовляється її
зняти чи деактивувати (або особа взагалі відсутня). На нашу думку, в даному випадку, з метою збереження доказової інформації, необхідно вилучити даний пристрій та направити його для проведення експертного дослідження.
В умовах дії воєнного стану, під час розслідування кримінальних правопорушеннях, що вчиняються з використання інформаційних технологій (кіберзлочинів), виникає необхідність в отриманні доказової бази
шляхом проведення допитів свідків та потерпілих.
На наше переконання, в таких випадках не слід нехтувати положеннями ст. 232 КПК України щодо проведення допиту, впізнання у режимі
відеоконференції під час досудового розслідування.
Зважаючи на висловлені у криміналістичній літературі думки, можна
виокремити наступні тактичні особливості підготовки та фіксації допиту під
час розслідування кіберзлочинів у режимі відеоконференції в умовах воєнного стану.
Так, на стадії підготовки до допиту в режимі відеоконференції слід:
1) визначити коло осіб, яких необхідно допитати чи залучити для проведення допиту (спеціалісти, психологи, педагоги тощо); 2) підібрати та перевірити відповідні технічні засоби (комп’ютерна техніка, перевірка
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наявності вільного місця на носії інформації тощо), а також забезпечити інформаційну безпеку, щоб не допустити втрату чи витік отриманої інформації [16, с. 203] [17]; 3) визначитися із місцем проведення допиту у режимі
відеоконференції; 4) повідомити всіх учасників про проведення допиту [17];
5) проконсультуватися зі спеціалістом та окреслити коло вагомих питань,
які необхідно з’ясувати під час проведення допиту, а також їх послідовність.
На стадії фіксації допиту в режимі відеоконференції слід: 1) здійснити
запис відеограми на носії відеозапису; 2) створити архівну та робочу копії
відеограми; 3) перевірити якість обох копій; 4) долучити робочу та архівну
копії до матеріалів кримінального провадження [16, с. 203].
Слід зауважити, що ефективність проведення зазначеної слідчої
(розшукової) дії залежить від справності та сучасності технічних засобів, які
будуть застосовуватись, а також швидкості передачі інформації [16, c. 203].
Необхідно зауважити, якщо слідчий, прокурор не можуть провести допит у режимі відеоконференції, слід скористатися положеннями ч. 11
ст. 232 КПК України та провести опитування особи у режимі відео- або телефонної конференції.
Висновки. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в умовах
воєнного стану питання підвищення ефективності протидії кіберзлочинам,
як одному із проявів агресії з боку РФ, стає нагальною проблемою.
Розглянуті процесуальні слідчі (розшукові) дії спрямовані на безпосереднє виявлення та фіксацію доказової інформації в умовах особливого
правового режиму, що має важливе значення для встановлення обставин
події кримінального правопорушення.
З огляду на значне збільшення в умовах воєнного стану проявів пропаганди, спаму, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення у різних електронних середовищах: Instagram, Telegram, Facebook, Viber, вебсайтах тощо, постає питання в оперативному фіксуванню даних протиправних дій. Враховуючи специфіку зазначеної категорії кримінальних правопорушень, не завжди виникає потреба у виїзді на місце події для фіксації таких дій, оскільки вони вчиняються у кіберпросторі.
Пропонуємо, удосконалити процес відеозапису екрану, створивши для
слідчого операційну систему на базі Linux та додаткову програму для фіксації протиправних дій. Дана програма повинна фіксувати всі дії слідчого із
дослідження та фіксації доказової інформації, що залишена в електронному середовищі. Зокрема, програма повинна зафіксовувати момент входу
до операційної системи, відкриття відповідних програм фіксації, час
здійснення даної дії, який ресурс досліджується тощо. При цьому, отримані
дані відеозапису (компакт-диск, флешка) повинні долучатися до протоколу
огляду.
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FEATURES OF CONDUCTING INDIVIDUAL INVESTIGATORS
(SEARCHED) ACTIONS DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL
OFFENSES COMMITTED USING INFORMATION TECHNOLOGIES
(CYBERCRIMES) IN A MILITARY CONDITION
Ya. Nedilko
The article is devoted to the peculiarities of conducting investigative (search)
actions during the investigation of criminal offenses committed using information
technology (cybercrime) under martial law. The procedural and tactical features of
conducting separate investigative (investigative) actions in the investigation of cybercrimes under martial law are considered.
The domestic procedural legislation regulating the conduct of investigative (search) actions under martial law is studied. Also, an analysis of certain provisions of Article 615 of the Criminal Procedure Code of Ukraine was carried out.
The article discusses the features of conducting an inspection, search, and interrogation in videoconference mode during the investigation of criminal offenses
committed using information technology (cybercrime) under martial law. The
adopted amendments to the legislation improving the conduct of inspection and
search are analyzed. The scientific literature has been summarized and tactical recommendations to investigators and prosecutors on conducting an inspection and interrogation in videoconference mode during martial law have been highlighted. It is
noted that the effectiveness of interrogation in videoconference mode depends on
the serviceability and modernity of the technical means to be used, as well as the
speed of information transmission
It is noted that it is necessary to improve the process of recording the screen by
creating a Linux-based operating system for the investigator and an additional program for fixing illegal actions. This program should record all the actions of the investigator to investigate and record the evidentiary information left in the electronic
environment. In particular, the program must record the moment of entry into the
operating system, the opening of the corresponding fixation programs, the time of
this action, which resource is being investigated, and the like. At the same time, the
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received video recording data (CD-ROM, USB flash drive) should be attached to the
inspection protocol.
Key words: information technology, cybercrimes, martial law, individual investigative (detective) actions, examination, search, interrogation via videoconference.
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ОЦІНКА ПОКАЗАНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
Дослідження присвячене науковому аналізу оцінки показань підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта в суді першої інстанції.
З метою з’ясування суб’єктів, уповноважених на здійснення зазначеної діяльності у кримінальному процесі, досліджено та проаналізовано такі категорії,
як «оцінка доказів», «активність суду у дослідженні доказів», «змагальність».
Наведено аргументи, що під час судового провадження в суді першої інстанції
єдиним суб’єктом оцінки показань доказів є суд.
Ключові слова: кримінальне провадження, показання, оцінка доказів, судовий розгляд, суд.

Постановка проблеми. Процес доказування у кримінальному провадженні є центральною ланкою кримінального судочинства загалом. Робота з доказами займає надважливе місце у кримінальному процесі. Якщо
доказова діяльність завершилася безрезультатно та не встановлено ким і
за яких обставин учинене кримінальне правопорушення, то кримінальне судочинство безглузде.
Науковий інтерес до процесу доказування абсолютно виправданий і
невипадковий, оскільки вчення про оцінку доказів – це найпотужніший синтез юридичних питань із найскладнішими проблемами світогляду, теорії
пізнання, логіки, психології та інших наук. Не є таємницею, що належна
оцінка доказів є запорукою прийняття у кримінальному провадженні законних і обґрунтованих процесуальних рішень. Особливої актуальності набуває питання оцінки показань обвинуваченого, потерпілого, свідків та
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експерта у суді першої інстанції, оскільки судовий розгляд є центральною
стадією кримінального провадження, де всі докази підлягають безпосередньому дослідженню.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на пильну
увагу, що приділяється оцінці доказів протягом багатьох років, сьогодні
немає єдності у розумінні самого поняття, кола суб’єктів та процедури її
здійснення, що не може позначитися на ефективності доказування,
оскільки оцінка якості доказів, зокрема й тих, що містяться у показаннях,
відіграє значну роль у цьому процесі, та її розуміння і реалізація – запорука
успішного здійснення кримінального судочинства. Якщо проаналізувати
практику застосування Кримінального процесуального кодексу України
(далі – КПК України) на стадії судового розгляду, то з’ясується, що зміст
закріпленого законом порядку дослідження доказів не розкриває всієї його
сутності, регламентує поверхнево лише зовнішню форму процесу доказування в суді першої інстанції, не торкаючись практичних змістовних особливостей аналізу кожного доказу у кримінальному провадженні. Стосується
це й найбільш розповсюджених процесуальних джерел доказів – показань
підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка та експерта.
Мета дослідження. З’ясувати сутність оцінки показань учасників кримінального провадження у суді першої інстанції, визначити суб’єктів, які її
здійснюють на цьому етапі кримінального процесу.
Викладення основного матеріалу. Аналіз положень ч. 4 ст. 95
КПК України, відповідно до якої суд може обґрунтовувати свої висновки
лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового
засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України,
свідчить про те що «у такий спосіб законодавець чітко розставив акценти
стосовно вектору доказування в змагальному кримінальному процесі,
визнавши судовими доказами лише ті, що безпосередньо досліджені судом
у судовому засіданні за участю сторін» [1, с. 153]. Викладене дало підстави
О. Г. Шило розрізняти судові докази та докази, які збираються під час досудового розслідування [1, с. 153].
В. П. Гмирко й М. Є. Шумило, стверджують, що доказ не є догмою, чимось «застиглим» назавжди, а динамічним юридичним явищем. Він починає формуватися на досудовому розслідуванні, а завершується в судовому
засіданні за участю сторін процесу [2, с. 30; 3, с. 98]. Не погоджуємось з таким судженням. Вважаємо, що процесу доказування під час досудового
розслідування також властиві усі елементи означеної процедури – збирання, перевірка та оцінка. До таких висновків спонукає й аналіз положень
ч. 1 ст. 94 КПК України, відповідно до якої слідчий, прокурор, слідчий суддя,
суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з
точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення [4].
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Щодо показань, одержаних слідчим чи прокурором під час досудового
розслідування, то вони, на нашу думку, є джерелами доказів саме на цій
стадії кримінального процесу. Водночас, зазначимо, що для того, щоб такі
докази набули статусу судових, вони мають бути досліджені в судовому
засіданні та належним чином оцінені судом. Поділяємо точку зору І. Б. Михайловської, що статус не залежить від того, досліджувалися вони в досудових стадіях процесу або вперше стали доступні учасникам судочинства
в ході судового слідства. Поява в стадії судового розгляду нових доказів
може бути результатом як клопотання сторін, так і власної ініціативи
суду [5, с. 39-40].
Досліджуючи особливості доказування на стадії судового розгляду,
слід виходити із методологічної, в цьому контексті, концепції про чітке розмежування двох значень доказування: доказування як діяльність із збирання, перевірки та оцінки доказів та доказування як обґрунтування певного твердження, певної тези [6, с. 9; 7, с. 299], оскільки на стадії судового
розгляду здійснюється доказування у розумінні обох цих аспектів.
Достатньо усталеним у доктрині кримінального процесу та таким, що
відображений у КПК України, є поділ процесу доказування на такі елементи, як збирання, перевірка та оцінка доказів (ст. 91 КПК України)
[8, с. 195; 9, с. 251; 10; 11, с. 220-221].
У процесі розвитку теорії доказів окреслилися різні підходи до визначення поняття оцінки доказів, яка має філософський, психологічний, практичний зміст, що підтверджується процесуальними засобами [12, с. 6].
Одні науковці тлумачать оцінку доказів як регламентовану законом діяльність суб’єктів пізнання [7, с. 103], інші розглядають її як логічний розумовий процес, визначення значення зібраних доказів для встановлення
істини [13, с. 156]. З філософської точки зору оцінка як діяльність є суб’єктивним відношенням щодо об’єкту пізнання [14, с. 461], вона не зводиться
до суто розумової роботи суб’єкта пізнання, має внутрішню (логічну) та
зовнішню (правову) сторони [15, с. 27], завжди органічно «вплітається» в
практичну діяльність зі збирання та перевірки доказів [16, с. 182].
Поділяємо підхід до тлумачення оцінки доказів сучасними вітчизняними
науковцями, як врегульованої законом розумової діяльності повноважних
суб’єктів кримінального провадження щодо визначення належності, допустимості, достатності, достовірності доказів та їх взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення [16, с. 182; 17, с. 49; 7, с. 302].
Таке тлумачення оцінки доказів не викликає сумнівів насамперед з позиції
законодавчого визначення суб’єктів та елементів процесу доказування,
критеріїв оцінки доказів у кримінальному процесі. Аналогічним чином
здійснюється й оцінка такого надважливого джерела доказів як показання
учасників кримінального провадження.
Отже, оцінка доказів, зокрема й тих, що містяться у показаннях, є елементом процесу доказування, що полягає у розумовій логічній діяльності з
визначення таких властивостей доказів, як належність, допустимість та достатність для прийняття відповідного процесуального рішення, а їх сукупності – з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття
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відповідного процесуального рішення. Водночас беззаперечним вважаємо
те, що оцінка доказів – це завершальний елемент доказування, який тісно
пов’язаний зі збиранням та перевіркою доказів. Оцінка доказів супроводжує
увесь процес доказування, проте особливу роль вона відіграє при прийнятті підсумкових рішень на стадіях кримінального провадження. Вона, на
відміну від інших складових процесу доказування, маючи правовий аспект,
є суто логічним, мисленнєвим, розумовим процесом. При цьому слід зазначити, що оцінка доказів проводиться як щодо кожного з поданих доказів,
зокрема й щодо показань, і щодо всієї сукупності доказів.
На відміну від перевірки, оцінка доказів не поєднана з будь-якими практичними діями та становить суто розумову, логічну діяльність, метою якої
є визначення допустимості, належності, достовірності, значення (сили)
кожного доказу та достатності їх сукупності для встановлення обставин, які
входять у предмет доказування [18, с. 170]. Погоджуємось з точкою зору
К. Б. Калиновського, що оцінка може бути як попередньою, що
здійснюється під час збирання доказів, так і підсумковою, яка супроводжує
винесення рішення, а результат оцінки фіксується у мотивуванні
рішення [19].
Важливим у контексті проблеми поводження з такими процесуальними
джерелами доказів, як показання є з’ясування питання визначення місця та
ступеня активності суду у дослідженні та оцінці показань в суді першої інстанції.
На основі аналізу положень КПК України, які регламентують порядок
здійснення судового провадження та окреслюють сутність поняття «перша
інстанція», Т. О. Ламбуцька визначила повноваження головуючого в судовому провадженні першої інстанції як закріплені в кримінальному процесуальному законодавстві правомочності головуючого, що забезпечують реалізацію визначеного предметом відання головуючого обсягу його функцій
та завдань у кримінальному провадженні в районному, районному у місті,
міському чи міськрайонному суді, яке охоплює підготовче судове провадження, судовий розгляд й ухвалення та проголошення судового
рішення [4; 20, с. 92]. Такі повноваження головуючого в судовому провадженні першої інстанції визначені, зокрема, у ст.ст. 321, ч.ч. 1, 2 ст. 342,
ч. 1 ст. 344, ч.ч. 1, 2 ст. 348, ч. 1 ст. 349, ч.ч. 1, 2 ст. 352, ч. 1 ст. 353
КПК України. Саме суд в особі головуючого, який, застосовуючи механізм,
передбачений ст. 333 КПК України, інші повноваження, передбачені законом, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, орієнтований
КПК України на створення необхідних умов для ефективної реалізації сторонами їхніх процесуальних прав.
У ст. 23 КПК України визначено, що суд досліджує докази безпосередньо, а показання учасників кримінального провадження отримує усно.
Звідси випливає, що показання учасників кримінального провадження за
наслідком безпосереднього їхнього дослідження у ході судового розгляду
сприймаються та оцінюються судом на основі, так званого, внутрішнього
переконання судді [4]. Також положення кримінального процесуального закону про незмінність складу суду забезпечують безпосереднє сприйняття
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й оцінку доказів всіма суддями від початку й до кінця судового розгляду,
гарантують всебічність, повноту та об’єктивність дослідження всіх обставин
кримінальної справи, без яких неможливе постановлення законного,
обґрунтованого й справедливого вироку [21, c. 336].
Безпосередність дослідження показань, речей, документів, як загальна
засада кримінального провадження, яку визначено у п. 16 ч. 1 ст. 7 і сформульовано у ст. 23 КПК України, має значення для повного з’ясування обставин кримінального провадження та його об’єктивного вирішення. Безпосередність дослідження доказів означає звернену до суду вимогу закону
про дослідження ним всіх доказів зібраних у конкретному кримінальному
провадженні, що забезпечує безпосереднє сприйняття й оцінку доказів
всіма суддями від початку. Отож безпосередність сприйняття доказів дає
змогу суду належним чином дослідити і перевірити їх (як кожний доказ
окремо, так і у взаємозв’язку з іншими доказами), здійснити їх оцінку за критеріями, визначеними у ч. 1 ст. 94 КПК України, і сформувати повне та
об’єктивне уявлення про фактичні обставини конкретного кримінального
провадження.
Значущість такого напрямку судової діяльності як здійснення правосуддя, вимагає створення таких умов дослідження фактичних обставин
кримінального правопорушення, які б забезпечували прийняття обґрунтованого судового рішення [22, с. 113]. Усі суб’єкти судового кримінального
процесу наділені певними повноваженнями, правами та обов’язками у
сфері доказування. Характер цих повноважень, прав та обов’язків, безумовно, є різним і залежить від кримінальної процесуальної функції
суб’єкта, його інтересу у кримінальному провадженні, загального кримінального процесуального статусу тощо [22, с. 78].
З огляду на принцип змагальності учасники судового провадження користуються рівними правами щодо дослідження доказів і доведення їх переконливості перед судом, а суд зобов’язаний створити учасникам судового провадження необхідні умови для здійснення наданих їм
процесуальних прав і спрямовувати судове слідство на забезпечення
здійснення сторонами своїх прав [17, с. 164]. До повноважень суду входить
певний інструментарій зі створення умов для активності сторін, самостійного отримання доказів, їх дослідження та оцінки для винесення
обґрунтованого, законного, справедливого рішення по справі. Якщо активність суду має за мету перевірку та оцінку доказів, то цю діяльність слід
розцінювати як таку, що відповідає принципу змагальності. У разі, коли активність суду продиктована метою створення доказової бази сторони обвинувачення чи захисту або зміцнення їх позицій, така діяльність явно суперечить засаді змагальності.
Отже, розглядаючи процесуальний порядок дослідження доказів у суді
першої інстанції та питання про роль та активність суду, ми стикаємося з
так званою дихотомією: з одного боку, суд не може бути байдужим до встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а, з іншого боку, він
не повинен підміняти собою сторони, між якими відбувається змагання. Суд
створює сторонам рівні умови для відстоювання своїх процесуальних
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позицій. Однак цього може виявитися недостатнім для винесення законного та справедливого рішення у кримінальному провадженні.
На наше переконання, саме суд є єдиним суб’єктом оцінки доказів під
час судового розгляду, зокрема й у суді першої інстанції. При цьому переконливими вважаємо висновки, зроблені Т. Г. Оксютою стосовно віднесення до суб’єктів оцінки доказів запасного суддю. При цьому науковцем
наголошується, що внутрішнє переконання зазначеного суб’єкта кримінального провадження може реалізуватись у прийнятті відповідних процесуальних рішень виключно з набуттям запасним суддею статусу основного судді на підставі оцінки як кожного доказу окремо, так і всіх доказів у
їхній сукупності та взаємозв’язку, з позиції їх належності, допустимості, достатності й достовірності [18, с. 176]. Однак, зважаючи на те, що залучення
запасного судді до процесу доказування у кримінальному провадженні, є
радше винятком, визначеним ст. 320 КПК України, ніж правилом, та беручи
до уваги те, що реалізувати свої повноваження зазначений суб’єкт може
виключно після набуття статусу основного судді, маємо усі підстави стверджувати, що суд є єдиним суб’єктом оцінки доказів у судовому провадженні
першої інстанції, зокрема й тих, що містяться у таких процесуальних джерелах доказів як показання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого,
свідка та експерта.
Висновки. З огляду на окремі умовиводи, зроблені нами вище, можемо
зробити висновок, що оцінка показань підозрюваного, обвинуваченого,
свідка, потерпілого, експерта в суді першої інстанції – розумова логічна
діяльність судді, яка полягає в тому, що, керуючись законом і правосвідомістю, суддя за своїм внутрішнім переконанням розглядає відомості,
що містяться в показаннях окремо, а також в сукупності з іншими доказами,
визначає їхню належність, допустимість, достовірність і достатність для
прийняття проміжних та кінцевих рішень у судовому кримінальному провадженні. Іншими словами, це ухвалення судом юридичної якості наданих
сторонами, або зібраних судом показань, у результаті чого вони набувають
або не набувають юридичної сили.
Перелік посилань
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ASSESSMENT OF THE TESTIMONY OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL
PROCEEDINGS IN THE COURT OF FIRST INSTANCE
O. Ryzhyi
The article is devoted to the scientific analysis of the assessment of the testimony of
a suspect, accused, witness, victim, or expert in the court of the first instance. In order to
establish the subjects authorized to carry out these activities in the criminal process, such
categories as “assessment of evidence”, “activity of the court in the study of evidence”,
and “competitiveness” have been researched and analyzed. Arguments are given that in
the process of judicial proceedings in the court of the first instance, the only subject of
evaluation of testimony and evidence is the court.
Evaluation of the testimony of a suspect, accused, witness, victim, an expert in
a court of the first instance is the mental logical activity of a judge, which consists of
the fact that, guided by the law and legal consciousness, the judge, according to his
inner conviction, considers the information contained in the testimony separately, as
well as in conjunction with other evidence determines their belonging, admissibility,
reliability, and sufficiency for making intermediate and final decisions in judicial criminal proceedings. In other words, this is the acceptance by the court of the legal
quality of the testimony provided by the parties or collected by the court, as a result
of which they acquire or do not acquire legal force.
Key words: criminal proceedings, testimony, evaluation of evidence, trial.
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ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО ФАХІВЦЯ З ПРАВООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(НА ПРИКЛАДІ НОВОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ)
Стаття присвячена визначенню професійної підготовки осіб, які виконують правоохоронні функції та розглянуто особливості навчання фахівців зі
спеціальності «Правоохоронна діяльність». Виявлено та ідентифіковано
проблемні питання концептуальних засад покращення діяльності правоохоронних органів та якості їх підготовки. Досліджений та відзначений
309

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67
зарубіжний досвід, який спрямований вирішенню таких важливих питань як
організація підготовки осіб, захист права і свободи людини та громадянина.
Ключові слова: правоохоронна діяльність, реформування, компетентність, професійна підготовка правоохоронців, результати навчання,
міжнародний досвід.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження обумовлюється
тим, що динамічний процес реформування і вдосконалення правоохоронної системи, що зумовлений потребами сьогодення, ґрунтується не лише
на розробленні та впровадженні концептуальних засад діяльності правоохоронних органів, а й на глибокому вивченні та аналізів досвіду передових
зарубіжних країн з питань правового регулювання діяльності правоохоронних органів. Процес реформування супроводжується розробленням нових
правових актів та доповненням діючого законодавства, реорганізацією
структурних підрозділів у правоохоронних органах шляхом їх розширення
або укрупнення [1, с. 90]. Хочемо зазначити, що техногенні та інформаційно-комунікаційні аспекти в змінах суспільства вимагають переосмислення підходу до підготовки фахівців у різних сферах. Питання необхідності навчання протягом всього життя та формування конкурентоспроможного фахівця, здатного до удосконалення, стають ключовими як
на державному, так і міжнародному рівнях [2]. Відбуваються зміни в методології, процесі навчання та здобуття вищої освіти, це передбачено насамперед реформою нової Національної поліції України в 2015 р., ця реформа
стала комплексним проектом національного масштабу, в якому вперше
поєднались тверда політична воля, нова професійна команда, нове законодавство, повноцінна підтримка міжнародних партнерів і рішуче прагнення населення до реальних змін.
Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266
спеціальність «Правоохоронна діяльність» була перенесена з галузі знань
«Право» до «Цивільної безпеки» [3], що призвело до зміни правил працевлаштування та просування в межах правничої професії фахівців, чия
освіта не відноситься до юридичної. Поступові зміни чинного законодавства та реформування юридичної освіти [4] створюють нові перспективи
для осіб, діяльність яких пов’язана із правозастосуванням, у тому числі у
сфері правоохоронної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кваліфікаційних
вимог до фахівців правоохоронної діяльності значно зумовило посилення
науково-практичної уваги до вдосконалення процесу підготовки поліцейських до роботи в Україні. Так, Ю. О. Загуменна досліджувала професійну
підготовку працівників правоохоронних органів як основу конструктивної
взаємодії поліції з громадою [5]. Ю. М. Крамаренко розглянув питання
щодо окремих питань підготовки фахівців у сфері правоохоронної діяльності [6]. З. Р. Кісіль розглядав питання професійної підготовки працівників
правоохоронних органів в сучасних умовах міжнародного досвіду [7].
Р. Я. Шай розглянув питання зі сторони євроінтеграційних та
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глобалізаційних процесів, що дало б змогу створити сучасну систему правоохоронних органів [8]. В. В. Бондаренко розглянув насамперед професійну підготовку працівників патрульної поліції [9]. Публікації В. І. Барко,
В. П. Остапович, В. В. Барко розкривають можливість методів і засобів професіографії для розробки сучасної професіограми оперуповноваженого
карного розшуку (кримінальної поліції) [10].
Мета дослідження: узагальнення, розгляд та обґрунтування проблем
процесу професійної підготовки осіб, які виконують правоохоронні функції.
Викладення основного матеріалу. Сучасний період розвитку нашої
держави характеризується змінами у різних сферах життя, зокрема, масштабними перетвореннями, які відбулися в системі Міністерства внутрішніх
справ України (далі – МВС України). Метою реформування системи
МВС України є виховання «нових» поліцейських, діяльність яких спрямована на посилення захисту прав та свобод українських громадян, викорінення корупції в правоохоронних органах, підвищення авторитету
поліцейських та рівня довіри з боку населення, гарантування громадського
порядку та безпеки. Саме тому, особлива увага приділяється професійній
підготовці поліцейських, як основних суб’єктів реалізації правоохоронної
функції в державі [11].
Насамперед реформування правоохоронних органів залежить від
удосконалення системи підготовки їх персоналу, яке відбувається в умовах
зміни суспільного розвитку, типу культури, духовно-моральних орієнтирів.
Відтак ефективне функціонування системи відповідного безперервного
професійного навчання працівників правоохоронних органів є нагальною
проблемою та важливим фактором зміцнення суспільного правопорядку,
становлення демократичної, соціальної, правової держави з соціальноорієнтованою ринковою економікою, конструктивної взаємодії поліції з
населенням [5, с. 124].
Сучасна складність завдань полягає перед Національною поліцією
України (ст. 2 Закону України «Про національну поліцію» [12]), в протидії
злочинності, котра дедалі більш стає поширеною і небезпечною,
забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини,
а також інтересів суспільства і держави, надання послуг з допомоги особам,
які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, винятково важкі умови, в яких
ведеться ця робота, вимагають постійного зростання професіоналізму
кадрів правоохоронних органів, високого рівня наукового забезпечення
процесів їх підготовки та практичної діяльності [12].
Сьогодні в умовах модернізації всієї системи державної служби в
Україні реформування органів внутрішніх справ, їх інтеграції у систему
правоохоронних органів зарубіжних країн закономірно зростає потреба в
удосконаленні діяльності правоохоронних органів України, оптимізації
професійної підготовки персоналу, особливо керівного складу, здійсненні
системних перетворень у правовому регулюванні службової діяльності та
соціальному забезпеченні працівників. На сучасному етапі реформування
органів внутрішніх справ важливого значення набувають питання
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розбудови такої моделі, яка б найбільше відповідала вимогам міжнародних
стандартів та національним інтересам [8, с. 220].
Законодавча невизначеність щодо діяльності системи правоохоронних
органів України спричиняє негативні наслідки, що тягнуть за собою
неузгодженість: це і нечітке формулювання функціональних обов’язків, що
призводить до дублювання та неефективного виконання професійних
обов’язків; відсутність механізму втілення нормативно-правових гарантій
соціальної та правової захищеності правоохоронних органів; заплутана
система принципів діяльності та завдань кожного правоохоронного
відомства. Зазначене свідчить, що вітчизняна система правоохоронних
органів потребує певної реорганізації, яку слід здійснювати не поспіхом (як
це завжди робилося), а на підставі науково обґрунтованої державної
концепції або програми судово-правової реформи. Розкриваючи цю тему,
варто ознайомитися з особливостями правового статусу та структурної
побудови поліції Республіки Польщі, Великої Британії, Франції,
Федеративної Республіки Німеччини, Грузії та країн СНД [13, с. 73].
Влада України беручи це до уваги для проведення якісної реформи в
2015 р. ними було прийнято рішення використати успішний досвід закордонних партнерів. Саме з цією метою Кабміном було призначено на посаду
першого заступника міністра внутрішніх справ України колишнього заступника внутрішніх справ Грузії Еку Згуладзе. Цей досвід для нашої держави
був успішним, сталася дійсно реформа був створений новий Закон України
«Про Національну поліцію» [12].
Так, ми знаємо, що поліцейські багатьох країн активно у практичній
діяльності застосовують синтезовану модель тактики боротьби зі
злочинністю та участі громадськості у цій діяльності – Community Policing,
яка є новою філософією діяльності поліції. Модель Community Policing
передбачає застосування принципу децентралізації структури поліції та
перехід її діяльності на про активну, що передбачає співпрацю з населення,
тим самим подальше підвищення корпоративного іміджу поліції та рівня
довіри населення [14, с. 90].
Узагальнення професійних обов’язків працівників правоохоронних органів зазначені в нормативно-правових актів, в яких визначені їхні повноваження, завдання та функції. Такі акти можна умовно поділити на ті, що
містять загальні норми, наприклад Конституція України [15], Кримінальний
процесуальний кодекс України [16], Кодекс України про адміністративні
правопорушення [17], Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [18], та спеціальні – ті, що визначають основи організації та діяльності тих чи інших правоохоронних органів, наприклад Закон України «Про
Національну поліцію» [12], або особливості певного спеціального виду
діяльності, наприклад «Про контррозвідувальну діяльність» [6, с. 281].
Міністерством внутрішніх справ України було розроблено наказ, який
на сьогодні є чинним насамперед – це Наказ МВС України «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників
Національної поліції України» від 26.01.2016 № 50 [19]. В даному наказі зазначені вимоги які поширюються на поліцейських структурних підрозділів
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центрального органу управління, міжрегіональних територіальних органів
Національної поліції України, територіальних органів Національної поліції
України в областях, м. Києві, закладів, установ, що належать до сфери
управління Національної поліції України [19].
Насамперед хочеться відзначити той факт, що сам процес формування
особистості професіонала, на переконання науковців, починається задовго
до вступу у власне професійну діяльність. З ранніх років професійна діяльність ніби задає напрямок розвитку особистості. Тобто кожна професія
впливає на формування інтересів, звичок, манери поведінки, традицій, рис.
Цей процес відбувається найуспішніше в осіб, які відповідають вимогам
професії, відчувають до неї підвищений інтерес та задоволення від її
освоєння і практичної роботи в обраній сфері [20].
Якість підготовки майбутніх працівників поліції безпосередньо залежить від початкової підготовленості та мотиваційної спрямованості осіб,
направлених на проходження курсу первинної професійної підготовки
поліцейських. Тобто надзвичайно важливим етапом, який передує здобуттю фахової освіти, є етап професійного самовизначення, оскільки він
пов’язаний не лише з вибором майбутньої професії, а й подальшим стилем
життя особи [9, с. 288].
Отже, на нашу думку, одним із напрямків реформування правоохоронних органів в Україні, є формування високопрофесійного кадрового корпусу
органів внутрішніх справ та забезпечення ефективності діяльності поліцейських, розвиток та систематичне вдосконалення системи професійної
підготовки поліцейських, яка спрямована на виховання сучасних поліцейських професіоналів, здатними реалізовувати свій потенціал, виконувати
покладені на них службові обов’язки відповідно до чинного законодавства
та етичних норм [11, с. 442].
В своїй роботі В. В. Посметний зазначав, що проблеми професіоналізму, як визначальної категорії професійної підготовки та умов, що його
забезпечують, мають велике значення для існування і розвитку суспільства [21, с. 179]. Також варто пам’ятати, що саме під час професійної підготовки формується стосунки особи, мотивація трудової та професійної
діяльності, рівень домагань, самооцінка та професійні якості особи, які
дуже важливі.
Професійну підготовку працівників органів внутрішніх справ визначають як організований безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння
знаннями, спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного
виконання оперативно-службових завдань (ст. 1.3 [22]).
Ми погоджуємося з думкою Ю. М. Крамаренко, який рівень професійної
компетентності особи розглянув з іншого кута, а саме беручи до уваги нормативно-правові акти та зазначив наступне: «особи, які претендують на
посаду співробітника правоохоронного органу, слід зазначити, що вимоги, передбачені відповідними нормативно-правовими актами, не мають суттєвих розбіжностей і зводяться передусім до вимог щодо рівня
освіти, фаху (галузі знань), стажу роботи та знань державної мови.
Щодо рівня освіти та фаху – такі вимоги у відповідних нормативно313
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правових актах вказуються залежно від посад у самому правоохоронному
органі. Так, вища юридична освіта є обов’язковою при призначенні на посаду прокурора, керівників (директорів) Національного антикорупційного
бюро та Державного бюро розслідувань, керівників територіальних органів поліції тощо. Щодо прийняття на службу інших осіб до правоохоронних органів – у Законах найчастіше вказується така вимога, як спроможність «за своїми особистими, діловими та моральними якостями,
віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки». Регулювання цього питання
відноситься до повноважень самих правоохоронних органів» [6, с. 282], не
можна не погодитися з його думкою, підтверджуючи необхідність вищої
юридичної освіти для працівників правоохоронних органів.
Зазначаємо, що в кожній професії є своя мета, така мета професійної
підготовки є і у поліцейських, яка обумовлена потребами сучасної держави
та членів її суспільства.
«Мета правоохоронця» обумовлює існування комплексу загальних та
окремих завдань професійної підготовки та їх вирішення. Основними завданнями професійної підготовки поліцейських в Україні є : 1) підготовка
кваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, здатних на належному
рівні забезпечувати охорону громадського порядку, проводити заходи по
боротьбі зі злочинністю та захисту законних прав, свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією України; 2) вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ та їх
практичне застосування при здійсненні оперативно-службової діяльності;
3) набуття працівниками знань і спеціальних навичок, необхідних для
успішного виконання оперативно-службових завдань та постійне їх вдосконалення; 4) удосконалення навичок керівного складу органів внутрішніх
справ та навчання підлеглих, упровадження в практику оперативно-службової діяльності досягнень науки та техніки, передових форм та методів
роботи, основ наукової організації праці; 5) розвиток у працівників органів
внутрішніх справ особистих моральних якостей, почуття відповідальності
за власні дії, прагнення до постійного вдосконалення свого професійного
та загальнокультурного рівня; 6) навчання працівників органів внутрішніх
справ прийомам і способам забезпечення відповідальності за власні дії,
прагнення постійного вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня; 7) навчання працівників органів внутрішніх справ прийомам
та способам забезпечення професійної та особистої безпеки при виконанні
службових обов’язків, у тому чисті в екстремальних умовах; 8) зміцнення
зв’язків із населенням, забезпечення працівниками органів внутрішніх
справ прав людини та громадянина під час виконання ними службових
обов’язків (ст. 1.4 Положення [22]).
Так О. М. Музичук в своїй праці виділяє завдання професійної підготовки працівників правоохоронних органів, а саме: навчання вмілому виконанню службових обов’язків; забезпечення повсякденної готовності до виконання оперативно-службових завдань, до дій в умовах складної
оперативної обстановки; формування у рядового і начальницького складу
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високих моральних якостей, сумлінності, почуття особистої відповідальності за виконання службових обов’язків; удосконалення навичок керівного
складу у навчанні й вихованні підлеглих щодо впровадження в практику
службової діяльності досягнень науки і техніки, передових форм та методів
роботи, основ наукової організації праці й управління; досягнення високого
рівня технічної підготовки особового складу [23, с. 126].
Погоджуючись з думкою З. Р. Кісіля про те, що реформа галузевої
освіти у вищих навчальних закладах МВС України та функціональних
поліцейських систем повинна відбуватися із врахуванням передового зарубіжного досвіду, не зважаючи на відмінність у політичних, правових, культурних традиціях, менталітету, діяльність поліції в європейських країнах і
США вирішують ідентичні проблеми щодо надання поліцейських послуг у
забезпеченні публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а
також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; сучасним
викликам і загрозам, злочинам терористичного й транснаціонального характеру, нерідко об’єднуючи зусилля на міждержавному рівні. В своїй роботі він наголосив на тому, що в провідних європейських країнах реформи
поліцейської діяльності, зазвичай, проводилися в контексті реалізації
адміністративної реформи державного управління. Тому дослідження, запозичення зарубіжного досвіду, застосування єдиних уніфікованих стандартів поліцейської підготовки є вкрай необхідним для імплементації його
у вітчизняний досвід сьогодні [7, с. 17].
Підсумовуючи можна відмітити, що відомча система підготовки
працівників правоохоронних органів має своє визначене спрямування,
зміст та характерні риси. На сьогодення така підготовка є єдиною системою
освіти зі своїми особливостями наповнення системи освіти до вишів. Освіта
осіб, які виявили бажання займатися правоохоронною діяльністю має
надати їм профільні професійні навички, які будуть забезпечувати безперервність та послідовність освіто-виховного процесу. Немалу роль повинно
відігравати ставлення системи професійної підготовки МВС України яка як
і не відомча освіта на шляху до суворості та централізації керування, інтеграції інтегрування, взаємозв’язку та скоординованості діяльності всіх
вишів, які провадять процес освіти у сфері професійного розвитку особового складу правоохоронних органів, демонструє високий рівень мотивації
та добрі професійні показники.
Висновки. Таким чином, в статті на основі узагальнення, розглянута
практика кваліфікаційних вимог до осіб фахівців правоохоронної діяльності. Розглянуто як з часів реформування нової поліції України виросли
вимоги до працівників правоохоронних органів.
Можна констатувати, що питанню підготовки фахівців з правоохоронної
діяльності сьогодні приділяється надзвичайна увага, оскільки реформування системи МВС України проходить дуже стрімко, є великі зміни чинного законодавства як до Кримінального кодексу України, як до Кримінально процесуального так і до інших законодавчих актів, якім
підпорядковуються працівники правоохоронних органів.
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Щодо професійної підготовки поліцейських хочеться виділити наступні
етапи:
1. Проводити і подальший розвиток в професійних якостей, який створюють позитивний імідж України та підвищують рівень довіри до
працівників Національної поліції України.
2. Розширювати ще більший досвід з європейськими країнами та Сполученими Штатами Америки. Т.я. на сьогодні ми позиціонуємо себе як Європейською країною наші фахівці правоохоронної діяльності це нам в наш
час доводять, та хочеться ще більшого, щоб кожна людина ще більше
довіряла поліцейським, як це проходить в європейських країнах.
3. Сприяти розвитку Вищим навчальним закладам МВС України щодо
надання освітніх послуг (базових) із підготовки, перепідготовки фахівців.
4. Та сприяти розвитку кадрового питання щодо впровадження світового досвіду підготовки правоохоронних органів, з метою створення високопрофесійного кадрового корпусу, який би ефективно та оперативно
вирішував покладені на Національну поліцію України завдання.
Перелік посилань
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ON QUALIFICATION REQUIREMENTS FOR A LAW
ENFORCEMENT SPECIALIST
(ON THE EXAMPLE OF THE NEW POLICE OF UKRAINE)
D. Rud
The article is devoted to the definition of professional training of persons performing law enforcement functions and the features of training specialists in the specialty “Law enforcement” are considered. The problematic issues of the conceptual
foundations for improving the activities of law enforcement agencies and the quality
of their training have been identified and identified. The foreign experience aimed at
solving such important issues as organizing the training of persons and protecting
the rights and freedoms of man and citizen has been studied and noted.
The purpose, content and main tasks of professional training are listed. It is
shown that improving the quality of professional training of police officers requires
the introduction of innovations, the involvement of highly qualified employees and
the introduction of the experience of professional training of police officers from foreign countries.
Thus, in the article, on the basis of generalization, the practice of qualification
requirements for persons of law enforcement specialists is considered. It is considered how, since the reform of the new police of Ukraine, the requirements for law
enforcement officers have increased.
It was stated that the issue of training specialists in law enforcement today is
given extraordinary attention since the reform of the system of the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine is proceeding very rapidly, there are big changes in the current
legislation both to the Criminal Code of Ukraine, both to the Criminal Procedure and
other legislative acts to which law enforcement officers are subject. Regarding the
professional training of police officers, we have identified the following stages:
1. Conduct further development of professional qualities that create a positive
image of Ukraine and increase the level of confidence in the employees of the National Police of Ukraine.
2. Expand even more experience with European countries and the USA. Those.
today we position ourselves as a European country, our law enforcement specialists
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prove this to us in our time, but we want even more, so that every person trusts the
police even more, as is the case in European countries.
3. To promote the development of higher educational institutions of the Ministry
of Internal Affairs of Ukraine on the provision of educational services (basic) for the
training, and retraining of specialists.
4. And to promote the development of the personnel issue on the introduction of
world experience in the training of law enforcement agencies, in order to create a
highly professional personnel corps that effectively and efficiently solved the tasks
assigned to the National Police of Ukraine.
Key words: law enforcement, reform, competence, professional training of law
enforcement officers, learning outcomes, international experience.
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Розглянуто криміналістичні аспекти та кримінальні процесуальні гарантії участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
Класифіковані гарантії участі захисника неповнолітніх на три рівні: конституційний, законодавчий, відомчий, а також на основні і додаткові. З метою
якісного застосування адвокатами-захисниками криміналістичних засобів і
методів, ефективної участі їх у розслідуванні правопорушень, вчинених неповнолітніми, наголошено на необхідності запровадження спеціального навчання ювенальної спеціалізації для відповідної категорії адвокатів-захисників.
Ключові слова: адвокат, захисник, органи ювенальної превенції, кримінальне провадження щодо неповнолітніх, кримінальні процесуальні гарантії

Постановка проблеми. Сучасний етап формування демократичного
суспільства в Україні, що обрала курс на євроінтеграцію, супроводжується
деякими негативними явищами соціального характеру, одне з яких полягає
в поширенні злочинності серед неповнолітніх. Відповідно до офіційних статистичних даних, у період з січня до жовтня 2021 р. в державі 2106 неповнолітнім особам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних
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правопорушень [1]. За цей же період було вчинено 4718 кримінальних правопорушень стосовно неповнолітніх осіб, з яких по 2737 – вручено повідомлення про підозру [2]. Кримінальне провадження за участю неповнолітніх
здійснюється з неухильним дотриманням процесуальних вимог, за умови
максимального забезпечення їх прав та свобод.
Конституція України проголошує, що для забезпечення права на захист
від обвинувачення та надання правової допомоги діє адвокатура, діяльність якої може бути ефективною лише за умови її належного забезпечення
з боку держави.
Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) задекларував нові положення кримінальних процесуальних гарантій участі
захисника у кримінальному провадженні, у тому числі щодо неповнолітніх.
Право неповнолітнього на захист реалізується у кримінальному провадженні через діяльність його захисника. Отже, кримінальні процесуальні
гарантії участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього структурно входять у процесуальну гарантію права на захист.
На етапі досудового розслідування дитина, яка є учасником процесу,
вперше зустрічається із системою кримінальної юстиції. Від якості та повноти досудового розслідування залежить подальший перебіг кримінального провадження. Захист прав дітей на зазначеному етапі відіграє надважливішу роль для повноцінної системи кримінальної юстиції.
У цьому аспекті важливим вбачається тактико-криміналістичні основи
участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, а також
правові гарантії відповідної діяльності адвоката.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх досліджували
вітчизняні науковці: Ю. П. Аленін, А. М. Бірюкова, Т. В. Варфоломеєва,
В. І. Галаган, І. В. Гловюк, Ю. М. Грошевий, Я. П. Зейкан, О. В. Капліна,
Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, О. Д. Святоцький, С. В. Слінько, С. М. Стахівський, Л. Д. Удалова,
С. С. Чернявський,
Ю. М. Чорноус,
В. Ю. Шепітько,
О. Г. Шило,
О. Г. Яновська та ін. Процесуальним питанням участі неповнолітнього підозрюваного та забезпечення його захисту у кримінальному провадженні присвячено дисертаційні дослідження А. Є. Голубова, Г. В. Дідківської,
М. О. Карпенка, О. О. Левендаренка, С. В. Пастушенка, А. Б. Романюка,
Т. В. Фоміної, О. Ю. Хахуцяк, Р. С. Холода. Криміналістичні аспекти вказаної проблематики досліджували Л. Л. Каневський, В. К. Комарков,
М. О. Пасєка, В. Ю. Шепітько та ін.
Водночас сучасний стан правозастосовної практики дозволяє стверджувати про необхідність комплексного аналізу криміналістичної і кримінально-процесуальної основи участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, існує потреба в теоретичному осмисленні
положень кримінального процесуального законодавства у цій царині, розробленні криміналістичних рекомендацій, які забезпечать належний процес збирання доказів як стороною обвинувачення так і стороною захисту під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми.
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Мета дослідження. Метою статті є дослідження криміналістичних основ участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх,
аналіз кримінальних процесуальних гарантій відповідної діяльності та формування пропозицій з удосконалення ефективності участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
Викладення основного матеріалу. Відповідно до кримінального процесуального законодавства України у кримінальному провадженні щодо
неповнолітнього участь його захисника є обов’язковою. Це положення передбачено низкою норм КПК України, а саме ст. 52 «Обов’язкова участь захисника», ст. 226 «Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої
особи», ст. 490 «Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого»
та деяких інших. Аналіз норм КПК України засвідчує, що права та інтереси
неповнолітньої особи залежно від її процесуального статусу у кримінальному процесі захищають та представляють: захисник, представник, адвокат. Зокрема, права неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого, підсудного) захищає особа із процесуальним статусом «захисник», інтереси
неповнолітнього потерпілого представляє «представник», а неповнолітнього свідка – «адвокат».
Серед засобів і методів доказування винуватості неповнолітнього підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення важливу роль
відіграє техніко-криміналістичне і тактико-методичне забезпечення кримінального провадження. Цим «криміналістичним арсеналом» мають належним чином володіти як сторона обвинувачення так і сторона захисту. У
загальному виді, криміналістичні основи участі захисника у кримінальному
провадженні щодо неповнолітнього слугують отриманню, перевірці й оцінці
інформації від речей (під час огляду, обшуку), людей (у ході допиту,
пред’явлення особи для впізнання) або мають змішану форму (слідчий
експеримент). Тактика захисту передбачає обрання оптимальної позиції
(лінії поведінки) захисника, доцільних прийомів її реалізації під час слідчих
та судових дій [3, c. 182]. Важливим є законодавче забезпечення криміналістичної складової участі захисника у кримінальному провадженні
щодо неповнолітніх, одним із практичного втілення якого є кримінальні процесуальні гарантії.
Кримінальні процесуальні гарантії належать до більш вищої загальної
класифікаційної групи – правових або юридичних гарантій прав людини у
правозастосовному процесі.
Правові (юридичні) гарантії реалізації прав та свобод людини і громадянина – це встановлені державою із наданням їм формальної (юридичної)
обов’язковості принципи та норми, які забезпечують здійснення зазначених
прав та свобод шляхом належної регламентації порядку їх здійснення, а
також їх охорони і захисту у правозастосовному процесі [4].
В юриспруденції існує багато різноманітних підходів до класифікації
юридичних гарантій, наприклад, їх поділяють на три групи: реалізації, охорони, захисту. Групу захисту утворюють норми, які є юридичними засобами
для безпосереднього захисту порушених прав і свобод, визначають порядок використання цих засобів, а також поновлення таких прав і
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застосування санкцій до винних у їх порушенні. Виділяють також три рівні
механізму гарантування прав і свобод: конституційні гарантії; передбачені
поточним законодавством; наявні у прийнятих на основі Конституції і законів підзаконних правових актах [5].
Прикладом правової гарантії, що відноситься до групи захисту і є конституційна гарантія права на захист.
Так, ст. 59 Конституції України передбачає, що кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
Конституційні гарантії складаються із принципів конституційно-правового
статусу людини і громадянина, а також із конституційних норм, в яких
визначені повноваження відповідних органів державної влади та їх посадових осіб щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина, їх
відповідальність, передбачені інші засоби здійснення відповідних прав та
свобод людини і громадянина, а також спеціальні права, призначені для
найбільш ефективної реалізації інших прав людини і громадянина [5].
Отже, гарантованість права на захист – це забезпечення державою певних
умов і засобів для використання наданих законом прав та усунення будьяких перешкод, що виникають при їх здійсненні. З цією метою законом встановлені відповідні обов’язки посадових осіб, органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури та суду.
Соціальна цінність права на захист виражається і в таких його властивостях, як обов’язкове дотримання всіма учасниками процесу норм,
направлених на послідовну реалізацію права підозрюваного на захист. Їх
ігнорування належить до тих суттєвих процесуальних порушень, які спричиняють відміну рішення, оскільки наносять шкоду правосуддю, ставлять
під загрозу інтереси підсудного і суспільства в цілому, а це спричиняє безкарність особи, яка вчинила злочин, і засудженням невинного.
Однією з важливих кримінальних процесуальних гарантій здійснення
права на захист є презумпція невинуватості, вимога якої – доведення вини,
оцінки фактів щодо сукупності доказів, тлумачення сумнівів на користь підозрюваного. Формуючи систему процесуальних гарантій, законодавець виходив з висновку про те, що чим досконаліша гарантія реалізації права на
захист, тим вища соціальна ефективність правосуддя. У ст. 62 Конституції
України йдеться про те, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним
шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи
тлумачаться на її користь.
Забезпечення права на захист передбачено у ст. 20 КПК України. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист,
яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення
з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази,
брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися
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правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні
права, передбачені цим Кодексом. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд
зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним
або призначеного захисника.
Стаття 42 КПК України визначає процесуальний статус підозрюваного,
обвинуваченого, їх права, обов’язки, відповідальність. У ч. 3 цієї норми зазначається, що підозрюваний, обвинувачений має право на першу вимогу
мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – зустрічі
без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні;
на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на
відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на
отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках,
передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів для
оплати такої допомоги. А відмова адміністрації установи в зустрічі підозрюваного, обвинуваченого, засудженого із захисником тягне за собою
відповідальність, встановлену законом.
До кримінальних процесуальних гарантій права на захист відносяться
положення ст. 47 «Обов’язки захисника», ст. 48 «Залучення захисника»,
ст. 53 «Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії»
та деякі інші норми КПК України.
Отже, особливе місце у системі кримінальних процесуальних гарантій
займає право підозрюваного мати захисника. А участь захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх – найважливіша кримінальна
процесуальна гарантія прав неповнолітнього підозрюваного.
Кримінальні процесуальні гарантії формуються, виходячи з положень
окремих норм кримінального процесуального закону.
Кримінальне процесуальне законодавство України складається з
відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, КПК та іншими законами України.
У міжнародно-правових актах наголошується на необхідності особливого захисту дітей та підлітків. Україною було підписано міжнародний договір від 29.11.1985, за яким вона взяла на себе зобов’язання виконувати
Мінімальні стандартні правила ООН, що стосується здійснення правосуддя
щодо неповнолітніх («Пекінські правила»). У п. 2.1 зазначених Правил підкреслюється необхідність неупередженого їх застосування. Дотримання
міжнародних стандартів і вдосконалення чинного законодавства є головною гарантією, що право на захист, насамперед неповнолітнього, у державі
буде забезпечене на належному рівні [6].
Крім того, дотримання низки стандартів у сфері юстиції щодо дітей
визначено міжнародними зобов’язаннями України, які випливають із
міжнародно-правових актів, а саме:
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Конвенції про права дитини, що ухвалена Генеральною Асамблеєю
ООН 20.11.1989 та набрала чинності для України 27.09.1991;
Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, що набрав чинності для України 03.04.2003;
Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі
дітей у збройних конфліктах, що набрав чинності для України 28.07.2004;
Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються відправи правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), що прийняті і проголошені
резолюцією 40/33 Генеральної Асамблеї ООН 29.11.1985;
Керівних принципів запобігання злочинності серед неповнолітніх ООН
(Ер-Ріядські керівні принципи), прийняті резолюцією 45/112 Генеральної
Асамблеї ООН 14.12.1990;
Правил ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі, прийняті
резолюцією 45/113 Генеральної Асамблеї ООН 14.12.1990;
Прав дітей в рамках відправлення правосуддя щодо неповнолітніх, зауваження загального порядку № 10 (2007) Комітету ООН з прав дитини
25.04.2007;
Рекомендації N R (87) 20 Комітету міністрів Ради Європи державамчленам «Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх», прийнятої
Комітетом міністрів Ради Європи 17.09.1987 на 410-му засіданні заступників міністрів;
Рекомендації CM/REC (2008) 11 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо європейських правил стосовно неповнолітніх правопорушників, які підлягають призначенню санкцій чи заходів, прийняті Комітетом
міністрів Ради Європи 05.11.2008 на 1040-й зустрічі заступників міністрів;
Керівних принципів Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя,
дружнього до дітей, прийняті Комітетом міністрів Ради Європи 17.11.2010
на 1098-й зустрічі заступників міністрів;
Правил ООН стосовно поводження з ув’язненими жінками і засобів покарання для жінок-правопорушниць без позбавлення їх свободи (Бангкокські правила), прийняті Генеральною Асамблеєю ООН від 21.12.2010;
Основних принципів застосування програм відновного правосуддя в
кримінальних справах, прийняті Економічною і Соціальною радою ООН
24.07.2002 на 37-му пленарному засіданні.
Права дітей також визначені договорами про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеними між
Україною та іншими державами.
Відповідно до Мінімальних стандартних правил ООН, що стосуються
відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила), основними цілями юстиції щодо дітей визначено забезпечення благополуччя
дітей та уникнення застосування виключно каральних санкцій. Згідно з
принципом співмірності відповідь на дії неповнолітніх правопорушників повинна ґрунтуватися не тільки на ступені тяжкості правопорушення, а і на
вивченні таких особливостей особистості, як соціальний статус, ситуація в
сім’ї, майновий стан та інші фактори, які визначають особистість дитини [6].
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Ці документи формують систему гарантій законодавчого рівня щодо
здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, у тому числі й
питання участь захисника.
Існують специфічні правові гарантії для певної галузі права, – цивільноправові, соціально-правові, адміністративно-правові тощо [5]. Сюди ж
відносяться кримінальні процесуальні гарантії.
Кримінальні процесуальні гарантії – це передбачені кримінальним процесуальним законом засоби забезпечення ефективного здійснення кримінального провадження, виконання його завдань [7, c. 17].
Кримінальні процесуальні гарантії, на думку М. А. Погорецького, це
визначені кримінальним процесуальним законом засоби та способи, спрямовані на реалізацію прав та обов’язків усіх суб’єктів кримінального процесу, забезпечення реалізації їх законних інтересів, а також на досягнення
мети та виконання завдань кримінального судочинства [8, с. 16.].
Отже, під кримінальними процесуальними гарантіями розуміють засоби, передбачені нормами кримінально-процесуального права. Окремі
науковці включають до цих засобів права й обов’язки [9, с. 10-11], а інші –
зіставляють гарантії з діяльністю щодо обмеження, здійснення законних інтересів; ще одні дослідники розглядають гарантії як правові засоби і засновану на законі діяльність органів, що ведуть процес, у забезпеченні можливості реалізації прав і законних інтересів [10, c. 58-59].
Ми вважаємо, що ототожнення гарантій з правами й обов’язками є неправильним.
Адже кожному праву підозрюваного кореспондує відповідний обов’язок
органу, що здійснює кримінальне провадження, вжити заходів до реалізації
цього права. Це корелюється з положенням про те, що реальна гарантованість права на захист забезпечується діалектичною взаємодією прав та
обов’язків учасників кримінального провадження з неприпустимістю зменшення кримінальних процесуальних гарантій.
Наприклад, скористатися чи ні послугами захисника – це право підозрюваного; надання можливостей щодо реалізації цього права – процесуальний обов’язок органу досудового розслідування, а потенційні правові
наслідки у разі невиконання обов’язків чи перешкоджання реалізації цього
права – кримінальні процесуальні гарантії, що спричиняють санкції, передбачені КПК України.
Тому кримінальні процесуальні гарантії включають у себе не тільки засоби охорони прав громадян, а й діяльність спеціальних органів щодо охорони цих прав та законних інтересів, які забезпечують реальну можливість
здійснення закріплених законодавством України прав та свобод. Обґрунтованість гарантій правовими нормами, які встановлюють принципи та порядок діяльності органів правосуддя, засвідчує те, що захист прав підозрюваного залежить не тільки від волі зацікавлених у цьому осіб, а й від ініціативи
органів держави, які мають забезпечити виконання цих законів.
Стаття 2 КПК України регламентує забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. У ч. 3 цієї норми зазначається, що про затримання
особи, взяття її під варту або обмеження в праві на вільне пересування в інший
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спосіб, а також про її місце перебування має бути негайно повідомлено її
близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи. А неповнолітня особа також має право на зустріч із своїм (своїми) законним представником (законними представниками), негайно в розумний строк на її вимогу
без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні в будьякий час за власною ініціативою та/або ініціативою захисника (захисників), законного представника (законних представників).
Зазначимо, що наша держава послідовно впроваджує у правозастосовну діяльність положення Національної стратегії реформування системи
юстиції щодо дітей на період до 2023 р. Так, до принципів реалізації Стратегії віднесено: забезпечення належного захисту прав, свобод і законних
інтересів дітей; забезпечення професійного підходу осіб, уповноважених
на роботу із дітьми; співпраця між державними органами і громадськими
організаціями, впровадження найкращих практик та методів захисту прав і
свобод дітей та ін. [11].
Професійний підхід працівників із ювенальною спеціалізацією,
уповноважених на роботу із дітьми, реалізовано у наявності в органах
розслідування, прокуратури і суду. Використовуючи спеціалізований досвід
і професійні знання щодо роботи з неповнолітніми, які опинилися у
конфлікті із законом, відповідні уповноважені особи забезпечують
кримінальні провадження щодо неповнолітніх.
Наразі виникає необхідність щодо розроблення механізму
запровадження такої спеціалізації відносно адвокатів-захисників. Як один з
варіантів вирішення цієї проблеми полягає у запровадженні ювенальної
спеціалізації адвокатів, що здійснюватимуть захист неповнолітніх. Для
цього адвокати-захисники, наприклад, можуть пройти спеціальне навчання
відповідно до розробленої фахівцями у галузі дитячої і юнацької психології
та правниками навчальної програми з участі у кримінальному провадженні
щодо неповнолітніх.
У цьому контексті слід зупинитися на кримінальних процесуальних
гарантіях, які забезпечують слідчі Національної поліції та інші підрозділи,
зокрема органи ювенальної превенції, а також служби у справах дітей,
центри надання правової допомоги.
Кримінальне провадження щодо неповнолітньої особи здійснюється
слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу досудового
розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.
При цьому, під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в
тому числі під час провадження щодо застосування примусових заходів
виховного характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші
особи, що беруть у ньому участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії
в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього
та відповідає його віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати
суть процесуальних дій, рішень та їх значення, вислуховувати його
аргументи при прийнятті процесуальних рішень та вживати всіх інших
заходів,
спрямованих
на
усунення
негативного
впливу
на
неповнолітнього (ч. 2 ст. 484 КПК України) [12, с. 26].
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Відповідно для встановлення вікових та психологічних особливостей
неповнолітньої особи потрібно проводити спеціальні дослідження, зокрема
психологічну експертизу, комплексну психолого-психіатричну експертизу (з
урахуванням обставин вчиненого правопорушення). Але у правозастосовній діяльності, що склалася, такі експертизи не проводяться. Слідчі витребують характеристики з місця навчання та проживання, які почасті мають
формальний (шаблонний) зміст. Винятки складають окремі випадки, якщо
неповнолітній підозрюваний перебував на обліку у лікаря-психіатра.
Права і обов’язки працівників підрозділів з питань ювенальної превенції
Національної поліції України, як учасника попередження і розкриття правопорушень неповнолітніх, визначені наказом МВС України «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України» від 19.12.2017 № 1044 [13]. Основними завданнями відповідних підрозділів є захист прав та інтересів дітей та
профілактика правопорушень, вчинених ними. При цьому важливим шляхом реалізації правових гарантій щодо неповнолітніх є взаємодія
підрозділів ювенальної превенції з іншими підрозділами Національної
поліції України (далі – НПУ), органами державної влади та місцевого самоврядування, а також з органами надання безоплатної правової допомоги, з питань забезпечення прав та законних інтересів дітей.
Підрозділи ювенальної превенції взаємодіють з іншими уповноваженими
органами та підрозділами НПУ, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, міжнародними та громадськими організаціями за напрямами: забезпечення прав та інтересів дітей; упровадження кращих міжнародних методик та практик роботи
з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом, та дітьми, які потерпіли внаслідок протиправних діянь відносно них та ін. [13].
Працівники ювенальної превенції, відповідно до покладених на них завдань, забезпечують деякі кримінальні процесуальні гарантії у провадженнях щодо неповнолітніх. Вони беруть участь в установленні місцезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні даних для цього
в межах кримінального провадження, відкритого за фактом безвісного зникнення дитини; вживають заходів щодо запобігання та протидії домашньому
насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, а також жорстокому поводженню з дітьми; взаємодіють з іншими підрозділами НПУ, органами державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення прав та
законних інтересів дітей; здійснюють у межах компетенції досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання [13]. У розпочатому
кримінальному провадженні ювенальні поліцейські взаємодіють із захисниками, законними представниками неповнолітніх у межах повноважень, передбачених законодавством, у тому числі КПК України. Зі свого боку захисники і законні представники дітей – учасники процесу виконують
повноваження з їх захисту, усвідомлюючи правові гарантії, що надаються
підрозділами ювенальної превенції.
Працівники підрозділів ювенальної превенції та служби у справах дітей
беруть участь у судовому розгляді за участю неповнолітнього
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обвинуваченого відповідно до ст.ст. 496, 500 КПК України, що також відноситься до кримінальних процесуальних гарантій права на захист неповнолітніх осіб. Зокрема, про час і місце судового розгляду за участю неповнолітнього обвинуваченого суд повідомляє відповідну службу у справах
дітей та уповноважений підрозділ органів Національної поліції (ювенальна
превенція). Суд має право також викликати в судове засідання представників цих установ. Представники служби у справах дітей та уповноваженого
підрозділу органів Національної поліції мають право заявляти клопотання,
ставити запитання неповнолітньому обвинуваченому, його законному
представнику, потерпілому, свідкам, експерту і спеціалісту, висловлювати
думку з приводу найбільш доцільних заходів щодо обвинуваченого з метою
його перевиховання (ст. 496 КПК України). Судовий розгляд здійснюється
в судовому засіданні за участю прокурора, законного представника, захисника та представників служби у справах дітей і уповноваженого
підрозділу органів Національної поліції, якщо вони з’явилися або були
викликані в судове засідання, згідно із загальними правилами цього Кодексу (ч. 1 ст. 500 КПК України).
Важливу роль у забезпеченні кримінальних процесуальних гарантій
участі захисника у кримінальному провадженні, у тому числі щодо неповнолітніх, має Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».
Відповідно до ч. 1 ст. 23 цього закону професійні права, честь і гідність
адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, Законом
«Про адвокатуру і адвокатську діяльність» та іншими законами. Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові особи
зобов’язані виконувати законні вимоги захисника (п. 7 ст. 46 КПК України).
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і
службові особи у відносинах з адвокатами зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколів до неї, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини (ч. 3 ст. 23 Закону «Про адвокатуру і адвокатську
діяльність») [14].
Кримінальними процесуальними гарантіями діяльності адвоката під
час розслідування кримінальних правопорушень також є порядок залучення і заміни захисника, порядок відмови від нього та неприпустимість
встановлення будь-яких додаткових вимог, крім пред’явлення захисником
документа, що посвідчує його особу, або умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні (ст.ст. 48, 49, 50, 53, 54 КПК України).
Про залучення захисника слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідній установі,
уповноваженій на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту та забезпечити його прибуття у зазначені в
постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні. Така
постанова (ухвала) негайно направляється установі, уповноваженій на
надання безоплатної правової допомоги, для виконання. Невиконання,
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неналежне або несвоєчасне виконання постанови (ухвали) про доручення
призначити адвоката тягнуть відповідальність, встановлену законом [15, с. 333].
Кримінальні процесуальні гарантії реалізації права громадян на правову допомогу забезпечуються Законом України «Про безоплатну правову
допомогу».
Серед суб’єктів системи надання безоплатної правової допомоги є ті,
що надають безоплатну первинну правову допомогу і суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги. Відповідно до ст. 13 зазначеного
вище закону, безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної
гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до
правосуддя. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види
правових послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру [16].
Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають певні категорії
осіб, серед яких діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах,
діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту (ст. 14
закону) [16].
Відповідно до ст. 15 вище зазначеного закону основними суб’єктами
надання безоплатної вторинної правової допомоги є адвокати, включені до
Реєстру адвокатів [16].
Для надання правової допомоги неповнолітнім, зокрема здійснення захисту у кримінальному провадженні, адвокат залучається на підставі постанови слідчого, оскільки для даної категорії осіб відповідно до вимог
КПК України, участь захисника є обов’язковою. У ч. 2 ст. 52 КПК України передбачено обов’язкову участь захисника: 1) щодо осіб, які підозрюються
або обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до
18 років, – з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення
будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою; 2) щодо осіб, стосовно
яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру, – з моменту встановлення факту неповноліття або виникнення будьяких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою.
Для реалізації положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів, серед
яких є Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової
допомоги [17].
Відповідно до цього Положення під час виконання функцій з надання
безоплатної правової допомоги центри взаємодіють із судами, органами
прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання
безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування,
громадськими об’єднаннями. Центри забезпечують участь захисника під
час здійснення досудового розслідування та судового провадження у
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випадках, коли захисник відповідно до положень КПК України залучається
слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за
призначенням, передусім це стосується захисту неповнолітніх осіб у кримінальних провадженнях.
У зв’язку з цим зазначимо, що окремі аспекти кримінальних процесуальних гарантій участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх регламентовано на підзаконному (відомчому) рівні. Зокрема,
мова йде про Інструкцію з організації роботи підрозділів ювенальної превенції НПУ, Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Розвиток і вдосконалення гарантій права неповнолітнього підозрюваного на захист належить до важливих завдань кримінального провадження
та юридичної науки.
Цілком слушно зазначає О. Ю. Хахуцяк, що систему гарантій у справах
неповнолітніх треба розглядати як спеціальну норму кримінального процесу, яка має свій зміст та специфіку, тобто як співвідношення загального
й окремого (спеціального), при якому окреме має як загальні, так і індивідуальні риси та значення. Наприклад, гарантією права на захист є обов’язковість захисту неповнолітнього, чим забезпечується реалізація цього
права у всіх без винятку випадках [18, c. 8].
Адвокат не має права відмовлятися від взятого на себе захисту незалежно від обставин, що спонукають до цього, крім випадків, які спеціально
передбачені законом. Якщо він з поважної причини не може взяти участь у
даній справі, запрошується інший, на вибір неповнолітнього або його законних представників.
Ми вважаємо, що кримінальні процесуальні гарантії участі захисника у
кримінальному провадженні щодо неповнолітніх полягають в обов’язковості захисту прав та законних інтересів підозрюваного, більш детальному
вивченні особистості, визнання неповноліття пом’якшуючою обставиною,
забезпеченні участі в процесі законних представників, представників
освітньо-виховних закладів, наданні їм відповідних прав.
Крім того, для малолітніх або неповнолітніх осіб – у зв’язку з особливістю їхнього фізичного і психічного розвитку встановлені додаткові кримінальні процесуальні гарантії охорони їхніх прав і законних інтересів при
проведенні процесуальних дій.
До додаткових кримінальних процесуальних гарантій участі захисника
у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх можна віднести регламентацію більш розширеного кола обставин, які підлягають доказуванню
під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених такими особами.
Законом визначено також ще низку додаткових гарантій захисту прав і
законних інтересів неповнолітніх, які обумовлені змістом процесуальної
форми особливого порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх. З поміж них є участь законного представника неповнолітнього
підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 488 КПК України), порядок виклику
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 489 КПК України),
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допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 490
КПК України) та інші (ст.ст. 491, 492, 493, 496 КПК України).
Висновки. Отже, система кримінальних процесуальних гарантій участі
захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх забезпечує
реальне втілення у життя прав і законних інтересів неповнолітніх учасників
кримінального процесу (підозрюваних, потерпілих, свідків), є загальними
гарантіями ювенального правосуддя – правосуддя, дружнього до дітей.
Кримінальні процесуальні гарантії участі захисника у кримінальному
провадженні щодо неповнолітніх складаються з трирівневої структури:
1) гарантії права на захист, надання безоплатної правової допомоги, закріплені в Конституції України; 2) гарантії адвокатської діяльності у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, які містяться у кримінальному процесуальному законодавстві, у тому числі міжнародних договорах,
ратифікованих Україною у встановленому порядку; 3) гарантії учасників
кримінального процесу щодо неповнолітніх, передбачені у підзаконних нормативно-правових актах.
Кримінальні процесуальні гарантії участі захисника у кримінальному
провадженні щодо неповнолітніх класифікуються на основні (забезпечення
права на захист; обов’язковість участі у кримінальному провадженні захисника; дотримання прав на свободу та особисту недоторканість, тощо)
та додаткові (розширений предмет доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх; умови проведення допиту; застосування
до неповнолітнього підозрюваного визначених запобіжних заходів, передання його під нагляд та ін.).
З метою ефективного забезпечення кримінальних процесуальних гарантій участі захисника у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
доцільним є: запровадження спеціального навчання адвокатів про особливості участі у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, розроблення та запровадження єдиного стандарту спеціалізованого навчання захисників, які залучаються для надання правової допомоги різного виду у
кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
Перелік посилань
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PARTICIPATION OF A DEFENSE COUNSEL IN CRIMINAL PROCEEDINGS
ON MINORS: FORENSIC FOUNDATIONS AND CRIMINAL PROCEDURAL
GUARANTEES
K. Yusupova
The forensic aspects and criminal procedural guarantees for the participation of
a defense counsel in criminal proceedings against minors are considered. Classified
guarantees for the participation of the defender of minors are divided into three levels: constitutional, legislative, departmental, as well as basic and additional. For
high-quality use by lawyers-defenders of juvenile forensic tools and methods of their
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effective participation in the investigation of offenses committed by teenagers, the
need to introduce special training in juvenile specialization for the corresponding category of lawyer-defenders is noted.
Criminal procedural guarantees for the participation of a defense counsel in
criminal proceedings against minors are classified into basic (ensuring the right to
defense; mandatory participation in criminal proceedings of a defense counsel; observance of the rights to freedom and personal integrity, etc.) and additional (extended subject of proof in criminal proceedings regarding minors; the conditions for
conducting interrogation, the application of certain measures to a minor suspect,
transferring him under supervision, etc.).
To effectively ensure criminal procedural guarantees for the participation of a
defense counsel in criminal proceedings regarding minors, it is advisable: the introduction of special training for lawyers on the specifics of participation in criminal proceedings against minors, the development, and introduction of a single standard for
specialized training of defense lawyers who are involved in providing legal assistance of various types in criminal proceedings regarding minors.
Key words: lawyer, defender, juvenile prevention authorities, criminal proceedings against minors, criminal procedural guarantees.
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PROBLEMS IN COMPARING VERY SIMILAR HANDWRITINGS
In forensic handwriting examination, the examinator is often confronted with extremely similar handwritings. This often results in wrong judgments. This circumstance is to be countered by means of a more specific approach than usual, and,
thus, by using comparison methods based on systematic scales of quantified and
therefore highly differentiated quality analysis, followed by a systematic numerical
approach. Some appropriate instruments have proven to be very useful and convenient in this context so as to achieve scientifically based assessments
Key words: forensic expert activity, forensic expert, handwriting examination,
handwriting comparison.

1. Introduction
Very similar handwritings are not supposed to occur often in daily life. Yet,
they do – and they cause problems. The following samples (Fig. 1 and Fig. 2)
were written by two men aged about 35 during a leadership assessment the
author had to carry through; the astonishing similarity of the handwritings lead
the author to the development evaluation an entirely new concept of psychodynamics shown in the handwriting [8, 9], named later functional identification, and
newly underload by recent neurophysiological findings [10].
336

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз

Fig. 1

Fig. 2

When these two handwritings were presented at a congress of handwriting experts, a well-known professor berated the author severely and accused her of cheating
the audience by showing the same writing twice. To no avail, the author asserted that
two different people had written down these texts before her own eyes. The professor
insisted that they could only be different texts and not different people.
Nevertheless, in forensic handwriting examination, the examinator is repeatedly
confronted with very similar handwritings, and he has to find out if the author is the
same or just seems to be the same, thus completing a task of high responsibility. At
first glance, this does not seem to be an unusual observation, since – if the writing
to be compared is not authentic – it is usually a matter of imitation, and such imitation
is naturally executed as similarly as possible to the model.
However, there are writers who by nature have a very similar style to their
“model” or can put themselves in the person’s shoes exceptionally well. Indeed,
we expect the features assigned to form to be the most congruent ones. In consequence, we have to be aware that concentration mainly on specific shapes
can be a severe source of errors. In forensics, this often results in wrong judgments. This circumstance is to be countered by means of a more specific and
even more objective approach than usual.
In consequence, in all these cases where highly similar handwritings occur,
we have to use comparison methods e.g. systematic scales of quantified and
thus highly differentiated quality analysis, followed by a systematic numerical
approach. Some appropriate instruments have proven to be very useful and
convenient in this context so as to achieve scientifically-based assessments. In
the following, some related methods will be presented for discussion.
2. Example of two very similar handwritings (case 1): Pablo Picasso
(1881-1973) and René Magritte (1898-1967)
As an example of a natural and unintentional similarity, the writings of Picasso and Magritte are cited:

Fig. 3. Pablo Picasso: Letter excerpt in poem form (1936)
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Fig. 4. René Magritte: Letter excerpt

It is indeed not easy to distinguish between two writings that have so many
similar forms. In Fig. 5, for example, are highlighted

– In the word qui:
right-handed connection in q /transition to u in a stiffened, arcadian form / actual
form of the connection as an angle / next connection as a garland/drop of i tends to
be shorter / i-dot set separately
– In mains / mais, mot:
arcade shape of m / connection and shaping of the a, the i and the s / raising of
the last strokes of the n (mains) or the m (mains, mot)

Fig. 5. Examples of similar letters

So, 8 very similar formations are found with only 8 or 10 letters. If the expert,
not knowing these well-known authors, did not have further possibilities for comparison, he probably would conclude that it is the same authorship.
3. The necessity of a numerical-systematic examination method
3.1. The numerical-systematic estimation of handwriting features
The need for a systematic registration and collection of data of various kinds is
indispensable for scientific methods. In the case of the recording of graphic facts,
however, such a method is not yet particularly widespread. In the German-speaking
and European countries, comparative handwriting examinations are usually conducted according to the Best Practice Manual ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes [1, 2]): This gives a comprehensive description of best practices in this field. A large part of the manual is devoted to the instructions for the
technical examination; however, it is often the case that these do not provide any
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further insights. Then it is often almost exclusively a matter of identifying graphic
facts. In addition to some investigations that can still be classified as technical, the
manual also recommended identifying and comparing eleven graphic features in
2018, in 2020 fifteen. However, there is no question of systematic or even numerically scaled recording; nor is a number of eleven or fifteen features sufficient for a
differentiated determination of handwriting.
For a systematic determination of graphic features, it makes sense to first classify them according to the five basic dimensions of movement, form, space, pressure, and stroke; most overarching, as well as individual features, can be prevalently
assigned to one of the dimensions. This compilation is not always compulsory, as
individual characteristics often contain qualities of different basic dimensions, but it
allows for better overview; it is presented in Table 1. For the present differentiation
chosen for practical purposes (which can of course be broken down further), there
are between 6 and 21 characteristics per dimension, a total of 62.
Table 1
Classified characteristics
Picasso/Magritte:
Basic Dimensions
Movement
Shape
Space
Pressure
Stroke
Total

Number of recorded
characteristics
11
15
21
6
9
62

Not all of them can be recorded in every manuscript, especially in signatures
or short texts the number is limited. For numerical recording, each individual
feature is classified on a seven-point scale; subsequently, the congruences can
be determined numerically from the assessed values. In Table 2, the first exemplary dimension of the movement is broken down into 8 sub-dimensions, all assigned to movement, and both handwritings of Picasso and Magritte are assessed on a seven-point scale from 1 to 7: 1 means a very weak appearance, 4
a medium one, and 7 a very strong one. By doing this, we get two sets of 62
values, one for each of the writings.
By assessing 8 sub-dimensions of the basic dimension of movement along
a seven-point scale, table 2 shows 11 deviating points (negative congruence)
against 0 congruent points. Ober the whole number of the recorded 62 characteristics is found a proportion of Congruence: Deviation = 9:47, corresponding
to a significance according to Χ2 test scarcely as p**⁓ 1 %, yet per sure as p*≤
5 % (Table 3: column 2 &3; Fig. 6).3

3

Significance of proportion Congr: Dev  p**⁓ 1% (according to Χ2 test, value: 6.446; critical
value: ≥ 6.63)
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Table 2
Congruence of signs associated to the basic dimension: movement
Signs associated to
movement

Picasso

Magritte

Congruence positive

Strength of impetus
Homogeneity of movement
Tempo
Looseness vs. bond
Leftward/rightward trend:
initials
Leftward/rightward trend:
endings
Leftward/rightward trend:
general
Connectedness: degree
Total: 8 sub-dimensions

5

4

Congruence
negative /
deviation
1

3
4
3

4
5
4

1
1
1

5

2

3

3

4

1

3
6

5
5

2
1
0

11

Fig. 6. Congruence between handwritings of Picasso and Magritte

Significance of proportion Congr: Dev  p*≤ 5% (according to Χ2 test, value: 6.446; critical
value: ≥ 3.84)
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3.2. The mitigation of results

Table 3

Congruence and deviation (negative congruence: a
bsolute and weighted values
Picasso/Magritte:
Basic Dimensions
Movement
Shape
Space
Pressure
Stroke
Total

Congruence pos

Congruence neg

Congruence
pos
(weighted)

Congruence
neg
(weighted)

0
5
3
0
1
9

11
10
16
5
5
47

0
5
3
0
1
9

5
4
9.5
3
5
28

Yet, to avoid too strong deviations, the congruence can also be weighted
and weakened according to a certain scheme. This is particularly important in
difficult cases: If even the weakened variant still shows clear deviations, the certainty is all the greater.
Deviation weighting: proposition for a mitigating processes scale:
– In order to mitigate the strong potential of a merely arithmetic deviation
value, in many cases a deviation weighting is recommended.
– The definition may again be stronger or weaker, depending on the material
available as well as on certain quality criteria.
– Definition: Deviation of
•
•
•
•

1 point from medium value
1 point on same polar side
2 points in general
≥3 points in general

 deviation value: 0
 deviation value: 1
 deviation value: 1.5
 deviation value: 2

If the difference between the values of congruence and deviation remains
significant, the result is even stronger. If the difference between the values of
congruence and deviation is no more significant as in the previous example (Table 3, column 5 & 6)4, the result may be attenuated; anyway, it may just point to
a strong tendency. This indicates that further qualitative investigations are compulsory and shows that the expert never is allowed to rely on one only instrument.
3.3. A case with two possible authors (case 2)
In a case of a questioned testament, two persons were possible writers of
the text. In order to find out the correct author, a numerical-systematic estimation
of handwriting features was carried through.

4

Significance of proportion Congr: Dev  p≥ 5% (according to Χ2 test, value: 2.439; critical
value: ≥ 3.84)
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Table 4
Values of congruence (positive & negative) of three handwritings
(X: questioned text; V: author 1; W: author 2)
Characteristics
Weighted
Total
Significance

Congr
pos
X/V
18

Congr
neg
X/V
56
p*≤ 5%

Congr
pos
X/W
46
p**≤ 1%

Congr
neg
X/W
5

Congr
pos
V/W
13

Congr
neg
V/W
31
p≥5%

Table 4 shows a significant deviation between the features of the questioned
handwriting and the text of author V as well as highly significant congruence between X and author W. As a kind of background test, the features of the two possible
authors were assessed additionally; there is a strong tendency towards, but no significant deviation. Yet, this finding shows that between the authors V and W there is not
that much deviation and the investigation the investigation has a valid reason.

Fig. 7. Summarized positive and negative congruence for basic dimensions, and in
total, of the scaled characteristics of three handwritings

In Fig. 7 the summarized positive and negative congruence shows a very
clear picture and leads to a very high probability that the questioned testament X
was written by author W, and not by author V.
4. Cluster analysis
4.1. The cluster analysis
In certain cases, not only several manuscripts, but several groups of manuscripts are to be compared. Estimating systematically as many handwriting characteristics as possible on a numerical scale as described above, results in a
large amount of numerical data that requires special processing. Cluster
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analysis allows to classify the data additionally; it is used to uncover similarity
structures between graph-theoretically classified groups that have not been preassigned and to re-identify them. In the process, the deviations from each other
group are estimated on the basis of the graphological variables, and the determined distance between the groups is given: The greater the distance, the further "away" the groups are from each other.
4.2. Exemplifying case 2
In the case of the questioned document in case 2, there were some additional documents Y that could not be, due to the relatively high similarity between
the two possible authors, clearly assigned to one of them. The cluster analysis (Fig. 8) yet shows a clear distance of V to all the other writings building one
big group. This result reinforces the findings of thy systematic analysis and classifies the writings Y among the group of X and W.

Fig. 8. Cluster analysis for the writings X, V, W1, W2, W3, Y

4.3. Example with different groups of writings (case 3)
In a handwriting comparison case of a questioned letter, there were five
distinguishable groups of comparative manuscripts available: two postcards with
spontaneous cursive writing (V1, V2), both dated preceding the questioned document; furthermore, the suspected person is asked by the police to produce
current handwriting samples, which are written particularly carefully (V3-V5). In
the further course he prepares a draft in print (Script, V6), describes the events
with handwritten letters to the expert (V7-V9), and submits a note with a short
spontaneous note in Script (V10).
Since all these groups of scripts, in a certain way, appeared different from
each other, they were divided up as described and each group was systematically classified according to 43 characteristics to be made out on a seven-point
scale.
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Table 5
Case 3: classification of signs associated with the movement
Example handwriting comparison
Signs associated with the movement
Movement accentuation
Strength of impetus
Homogeneity of flow
Looseness vs. bond
Tempo: Speed of Stroke
Tempo: Speed of Success
Connectedness: degree
Leftward/rightward trend: general

X1

V1, V2

V3-V5

V6

V7-V9

V10

5
5
2
2
6
5
3
5

5
6
6
5
5
6
3
6

4
4
7
6
5
5
6
5

4
5
6
6
5
6
1
5

4
5
7
6
5
6
6
5

5
5
5
5
5
6
1
5

Table 5 shows the exemplary classification of 8 characteristics associated
with the movement as shown in the table, scaled for 6 groups of handwriting:
the results leading to a table with 83 values. Accordingly, the four other dimensions were classified.
The systematic classification of all 43 characteristics leads to a table of
258 values worked out in a cluster analysis (Fig. 9). In this case, a clear picture
emerges: the questioned handwriting X shows a fairly large distance to all the
other writings.

Fig. 9. Cluster analysis for the writings X, V1-2, V3-5, V6, V7-9, V10
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The comparative manuscripts, however, even if by only small distance to
each other, divide again into two groups: the cursive manuscripts and the “script
letter” ones (V6, V10). This corresponds very well to the other findings in this
case and shows a clear deviation of the characteristics of the questioned handwriting X.
5. General Discussion
In the comparison of very similar handwritings it is often difficult to obtain a
clear result. Of course, a certainty of 100 % is never possible a priori, the method
always remains in the domain of probability. Nevertheless, there are hardly
found authors who suggest a systematic qua scientific approach for graphic features even if they do for a physical, chemical, or similar investigation. Yet, a
systematic numeric registration and classification as well as its mathematic
working up allow a better approach to a higher degree of probability.
The numeric tools presented and proposed should not be considered as
solely conclusive evidence in a forensic handwriting analysis any more than any
other method. Yet, experts do have to apply and develop as many instruments
as possible. Hence, as an extension of the repertorium of methods, these instruments can amplify the findings and support the evidence in certain cases.
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ПРОБЛЕМИ У ПОРІВНЯННІ ДУЖЕ СХОЖИХ ПОЧЕРКІВ
Марі Енн Науер
При проведені судової почеркознавчої експертизи експерту часто доводиться зіштовхуватися з надзвичайно схожими почерками. Це часто призводить до помилкових міркувань. Цій обставині слід протидіяти за допомогою
більш конкретного підходу, ніж зазвичай, і, передусім, шляхом використання
методів порівняння, що базуються на систематичних шкалах кількісного і, отже,
високо-диференційованого аналізу якості з наступним систематичним числовим підходом. Деякі відповідні інструменти виявилися дуже корисними та зручними в цьому контексті для отримання науково обґрунтованих оцінок. У сенсі
розширення переліку (repertorium) методів ці інструменти можуть посилити результати та підтвердити докази у певних випадках.
Ключові слова: судово-експертна діяльність, судовий експерт, почеркознавча експертиза, порівняння почерку.
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FORMALISED HANDWRITING ANALYSIS AS A PSYCHOMETRIC
ASSESSMENT INSTRUMENT
Formalised handwriting analysis can be a useful supplementary instrument for
psychological expertise. It has distinguished advantages over traditional questionnaire-based psychometric instruments and differs from historically known and scientifically controversial graphology through objectivity, transparency and validity. The
article presents several practical examples based on HSDetect software system for
handwriting analysis.
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Introduction. In expert practice, they use different psychometric methods
to evaluate the psychological qualities of persons involved in a forensic, legal,
or criminal investigation. Psychological examination in these fields especially
requires methodological tools that are objective and reliable, because the responsibility of an expert is very high. The objects of psychological examination
may be criminals, suspects, witnesses, family members, investigates, detectives, prosecutors, lowers, experts etc. Generally, legal and criminal psychological assessment uses the same methods and instruments as other application
fields of psychology. However, it has strong specifics. First, often an explicit involvement of the person under investigation or expertise is not possible: the
person is simply not available or refuses to participate in the testing. Secondly,
the information by a person under investigation is not credible – the person
would just manipulate his answers.
Method. That is why alternative or additional methods, which could enhance
the level of objectivity and credibility, are very important. Last decades different
non-verbal methods gained popularity among experts. One of such instruments
is handwriting psychology. The method has certain advantages over more traditional questionnaire-based instruments:
– It provides wide coverage of personal characteristics;
– It is based on a more objective external-image and not the self-image of a
person;
– It excludes social desirability, which is one of the major problems of psychometric instruments, especially questionnaire-based tests.
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A tested person cannot prepare himself and thus influence the results.
Handwriting is a natural activity and a tested person does not have additional psychological stress, providing his handwriting sample. Moreover, experts
can use already existing handwritten documents.
Handwriting psychology is language independent (for European languages)
and does not require country adaptation.
The fact that handwriting reflects the psychological and health state of a
person as well as his/her permanent psychological characteristics is well known.
However, traditional graphology, a historical representor of handwriting psychology, lacks of profound scientific background and sufficient validation It has been
often rightly criticised for this [1, 2]. Although graphology did have a long path of
successful experiences, mainly in human resource assessment, it does not satisfy the actual requirements for a valid psychometric method. Graphology lacks
systematization and objectivity: every graphologist works according to the
method of his school (French, German, Italian, Spanish, or American), and
these methods differ from each other. His or her work is not transparent. The
manual and intuition-based procedure makes the result very dependent on the
expert. Besides, the typical outcome is a plain text, which depends mostly upon
the ability of the expert to compile such texts; it is the subject of an ambiguous
interpretation. Actually, the criticism is aimed at the way graphology is being
practiced, rather than the idea itself. It is true since very many purely qualified
people who called themselves graphologists (the term is not protected) used to
work in the area of assessment.
Handwriting psychology [3] allows solving the problems of traditional graphology at the same time keeping its positive experience, where it is appropriate.
Developed methods of formalised handwriting analysis and computer-based
tools, in our case HSDetect system [4, 5], demonstrate promising validation results [6, 7]. The formalization includes:
– Formal and unambiguous definition of handwriting signs and characteristics;
– Quantitative presentation of all handwriting characteristics;
– Quantitative evaluation of personality traits;
– Mathematical modelling of the trait value as a function of the evaluated
handwriting characteristic levels.
Under a handwriting sign, we understand a general quality of handwriting, for
example, letter size. A handwriting characteristic is a particular manifestation of a
handwriting sign in the analysed sample. Letter size can have the following five characteristics: medium (2-3 mm), small (1-2 mm), very small (< 1 mm), large (3-5 mm),
and very large (> 5 mm). Nowadays, despite numerous attempts to fully automate
handwriting analysis, handwriting signs still cannot be evaluated automatically with
computer-aided means. The available computer programs cover very few handwriting signs, they are not reliable and they are working only in very simple cases [5].
Therefore, handwriting signs must be still evaluated manually. A formal definition of
handwriting signs and characteristics is very important. First, often handwriting experts do not agree on the evaluation of particular sample. Especially the sample is
complicated and the sign is not regular. Secondly, unambiguity and modelling
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requires a quantitative evaluation. Formal definition includes an algorithm of evaluation, which should work in all cases.
In HSDetect, both handwriting characteristics and personality traits are presented on the continuous scale from 0 to 1. Every trait is modelled as function
of many handwriting characteristics by means of so-called graphometric functions. A graphometric function is a linear regression, where the level of a trait is
the dependent variable and evaluations of handwriting characteristics – are independent ones. Such function includes up to several dozen of handwriting
characteristics, which are additionally weighted by their influence on the trait.
More detailed models are described in [2].
All handwritings characteristics in HSDetect are evaluated manually and are
entered into the handwriting sign protocol. This protocol is processed by the
program and all personal traits are algorithmically evaluated. HSDetect includes
a database of hundreds evaluated of handwriting samples. These data enable
the normalization of the evaluated traits. That means that the calculated level of
a trait in a sample of a particular person reflects its relation to other people.
Below are several examples of handwriting analysis with HSDetect, which
are relevant to psychological assessment, in particular for legal psychology,
which includes forensic and criminal psychology [8].
Example 1. Evaluation of aggressiveness. Aggressiveness is expressed in the
conscious or unconscious aspiration of a person to cause someone or something
harm, destroy or damage [9]. It can manifest itself without any harmful actions or passive-aggressive behaviour or as well with verbal and physical aggression that inflicts
violence. Aggressiveness is a relatively stable readiness for aggressive actions in various situations and should be understood as a personality trait.
The HSDetect model of aggressiveness includes 31 handwriting characteristics. Among them are angular connections, strong and uneven pressure, long
in-stroke, elongated letter-form, smaller middle zone of letters, additional hooks
at stroke ends, accented last letters, arrow or comma shape of i-points, an angular or triangular form of the lower zone, broken letters, irregular diacritic
marks, overlapping upper and lower zones.
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To illustrate the modelling of aggressiveness, we analysed the handwriting
samples of seven famous American criminals (CL – Charles Luciano, JH John
Hinckley, CM Charles Manson, CB Clyde Barrow, JD John Dillinger, JG John
Gotti, JV Joseph Valachi), whose aggressivity was obvious [10]. The evaluated
level of aggressiveness was compared to several hundred handwriting samples
out of HSDetect database, which served as a control group. The results are
shown in fig. 1. The blue line denotes the average value, which is 0.19. The
standard deviation is 0.09. The red line shows the upper boundary of the 95 %
confidence interval. The aggressiveness of “test persons” is definitely much
higher than with “normal people”.
Example 2. Investigation of a suicide. When investigating a death with
signs of suicide, one of the main questions is, in what psychological state was
the person in the period preceding the death? Whether the person committed it
voluntary or he/she was pushed to do that. Whether it was a real suicide or
disguised murder.
When it happens that in the case file there is a suicide note, the content of
which may indicate certain circumstances, including, indirectly, the state of mind
of the expert. However, the content of such a note should be treated with a certain degree of caution, as it may turn out to be preparation or part of staging by
unknown persons. In such cases, a psychological analysis of the handwriting
could be a good aid for the investigation and the court, which will help draw
some objective conclusions, irrespective of the motives of the note's author or
the perpetrator. It is important that even if the author of the note was under the
influence of alcohol, drugs or psychotropic substances, which could significantly
affect the handwritten text, his handwriting will still contain much basic information about the personal characteristics of the defendant.
The case in question [11] involved a young woman from a small Armenian
village. She had two children. The eldest son was a university student. The
younger daughter was in the seventh grade. She found her mother hanged in
the cowshed. The husband was a labourer, did not have a steady job and additionally was a hard drinker. According to neighbours, they lived very poorly. A
woman was in charge of the household and the finances. According to the husband, the family had a small loan from the bank, which was almost paid off by
the day of the woman's death. However, the investigation revealed that the
woman had not fully repaid the loan, had taken out an additional loan herself
and borrowed money from a neighbour, who was now demanding urgent repayment. In addition, the victim did not pay her son's school fees in full. She asked
her relatives for help but they refused.
The investigation had a suicide note by the victim (right sample), as well as
a letter handwritten by her three months before the tragic event (left sample).
Both documents were written in Armenian (fig. 2).
The psychological analysis of the handwritten documents led to the conclusion, that the woman possessed personal characteristics, which can, in a certain
sense, be considered as possible indicators of suicide, since they are quite typical. These are increased self-esteem, independence, determination, honesty
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and straightforwardness, emotional instability, reticence, modesty, tendency to
be depressive, nervousness, etc.

Fig. 2. Handwriting samples of a suicide victim

Moreover, when comparing the two handwriting samples, it was evident that
emotional instability, depressiveness and other legally important psychological
traits were even more evident in the specific period leading up to the woman's
death. This conclusion is supported by the following handwriting characteristics
of the second sample: increased general irregularity of handwriting, increased
disconnection, reduced pressure, reduced width of the last letters, uneven and
left margin, uneven and wide right margin, increased inter-letter distances, increased inter-line intervals and some others.
In this case, the results of the psychological analysis of the handwriting practically coincided with the conclusions of the investigation by Armenian experts,
who had access to the contents of the handwritten documents and the testimony
of witnesses.
Example 3. Markers of Alzheimer’s disease in handwriting. Alzheimer’s
is the most common form of dementia. It can influence the decision-making of a
person or make him/her more helpless and susceptible to manipulation. That is
why it could be important to know the status of a person not only from the medical point of view. That relates to criminal investigations or, for instance, insurance cases.
Handwriting is a complex process that includes fine motor skills, cognitive
and linguistic activity. It is sensitive to the changes of the person’s medical condition, including Alzheimer’s disease. That is why some characteristics of it could
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serve as statistically validated markers of the disease. Most of the known researchers and proposed tests cover either just linguistic aspects of writing or
obvious deterioration signs of fine motoric. Together with neurologists, we developed a complex test AD-HS, which includes 38 handwriting characteristics
and 3 linguistic ones [12]. The resulting AD-Index changes from 0 (none of the
markers is present) to 1 (all markers are present). It reflects the relation of the
number of markers present in a handwriting sample to the total number of characteristics (41).

A pilot study included 16 subjects (probands). By all of them, Alzheimer’s
disease or at least cognitive impairment had been diagnosed. The AD-Index
level of them is shown in fig. 3 with blue colour, the red dashed line shows the
average level out of the HSDetect database (control group). All subjects have
higher values and this difference is statistically significant.
Moreover, every subject besides the current handwriting sample provided
old ones, made 10-20 years ago. Thus, the development of handwriting could
be analysed. The number of deteriorated handwriting characteristics changes
from five to fifteen with an average of 9.9, which shows that the development of
the disease was clearly visible in the handwriting.
Additionally, 26 handwriting samples of prominent personalities with diagnosed Alzheimer’s were analyzed. The time of the samples was not always
known, so it was not clear, in what health status they had been written. In any
case, by 24 persons AD-Index was higher than the average value.
Discussion. Handwriting analysis can be an efficient complementary instrument for psychological assessment. Optimally it should be applied as a part of
complex expertise that includes as well other methods and procedures. Nobody
would base his conclusions only on handwriting analysis. However, there are
certain cases, when other instruments simply do not work, cannot be used, or
are too unreliable. In any case, the procedures of handwriting analysis for an
individual trait or a psychological construct must be thoroughly validated. First,
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we must consider in particular the extremely intensive process of changing
handwriting habits with the digitalization of life. Here new approaches to artificial
intelligence could be especially useful. Secondly, additional evaluations are
needed to build a distinguished normalizing database across different ages, educations, languages, and ethnises.
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ФОРМАЛІЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ПОЧЕРКУ ЯК ПСИХОМЕТРИЧНИЙ
ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ
Ю. Чернов
Формалізований аналіз почерку може бути корисним додатковим інструментом для психологічної експертизи. Вона має відмінні переваги перед традиційними психометричними інструментами на основі опитувальників і
відрізняється від історично відомої та науково суперечливої графології об’єктивністю, прозорістю та валідністю. У статті наведено кілька практичних прикладів на базі програмної системи HSDetect для аналізу рукописного тексту.
Оптимально його застосовувати як частину комплексної експертизи, яка включає також інші методи та процедури. Ніхто не буде ґрунтувати свої висновки
лише на аналізі почерку. Однак бувають випадки, коли інші інструменти просто
не працюють, не можуть використовуватися або є занадто ненадійними. У будьякому випадку, процедури аналізу почерку на індивідуальну рису чи психологічну конструкцію мають бути ретельно перевірені.
Ключові слова: аналіз почерку, психологія почерку, формалізація,
комп’ютерний аналіз, валідація, експертиза.
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3D MODELING AS FORENSIC METHOD – SCOPE,
LIMITS AND RELIABILITY. LITHUANIAN PRACTICES
The article introduces a new 3D simulation method developed and validated by
the Forensic Science Centre of Lithuania, the purpose of which is to automate crime
scene investigation and facilitate the performance of expert examination by ensuring
the recording of appropriate, reliable and high-quality data and to ensure a clearer
visualisation of the case situation. The authors of the article present not only the
possibilities and the mechanism of application of the method, but also discuss its
compliance with the to international and national standards and data protection requirements applicable for methods of expert investigation.
Keywords: forensic examination, forensic examination method, validation of the
forensic method, 3D modelling, data protection.

Introduction. Constantly developing and newly emerging technologies and
technological solutions make a significant impact not only on the changes of
social and economic societal relations, but also on the development of solutions
in criminal justice, especially where an emphasis of scientific evidence is made
in the criminal procedure and proving process. Scientific evidence may be
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defined as data derived from the application of special knowledge based on indepth knowledge of an area of science such as arts or crafts, other than law,
applied by a specialist or expert. In addition to other procedural and expert duties, specialists and experts have a duty to improve their qualifications, develop
their competencies and carry out applied research, so that the forensic methods
used in expert practice were in line with scientific and technological innovations.
Usually, such innovations are most widely developed and implemented in the
practice of forensic institutions. In Lithuania, for example, such requirements are
defined at the statutory level, i.e., Article 6 (3) of the Law of the Republic of Lithuania on Forensic Examination provides that “Forensic examination institutions
have the right to approve the new types of forensic examinations and to grant
the qualification of a forensic expert to the examiner by setting up a qualification
commission composed of researchers of the relevant branch of science and experts in the corresponding field”. However, innovation is also subject to additional requirements in order to avoid errors in the process of investigating and
handling cases. Thus, Article 12 (2) (1) of the aforementioned Law states that a
forensic expert must carry out forensic examinations and other expert examinations in accordance with their competence, using scientifically approved, generally recognized, and reliable or accredited examination methods.
The aim of this article is to discuss the reliability of 3D modelling as one of
the newer and more promising forensic methods, based on the example of the
methodology developed by the Forensic Science Centre of Lithuania.
Methods of forensic examination. The word method (Greek-methods)
means a path or a way for research. A method is a path or movement from
uncertainty to knowledge, the way to achieve a set goal in practice, and a theoretical way for cognition. The forensic examination method depends on the expert's professional knowledge, the subject of the forensic examination, and the
object of the investigation.
The objectives and the goals of forensic examination are achieved by forensic experts by means of reference to certain methods. Experts are independent
in choosing the appropriate investigative methods in accordance with the tasks
to be dealt with in a particular situation. For example, Article 11 (2) (1) of the
Law Forensic Examination, which describes the rights of a forensic expert,
states that a forensic expert has the right to independently choose the investigative methods to be applied. However, as it has been already mentioned in the
introduction, when choosing investigative ways and methods, the expert must
take into account their reliability and suitability for the investigative task.
When examining the institute of reliability and appropriateness of the
method, it is necessary to distinguish between scientific methods as a scientific
discipline and forensic methods as an applied field of expertise. Scientific methods are designed to study mass phenomena and their regularities, whereas applied forensic methods, although having a scientific nature (based on scientific
and technical solutions), are suitable to study individual-specific objects. Scientific and expert methods must meet the criteria of validity and reliability in terms
of results, safety, efficiency, cost-effectiveness, etc. While methods of social sciences typically establish regularities of certain processes, phenomena, etc. as
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certain tendencies (individual elements of the whole may even contradict the
prevailing tendency), methods of specific forensic examination are aimed at establishing the undoubted unambiguous truth. In addition, forensic examination
methods must comply with the criterion of admissibility.
The forensic encyclopaedia describes the method as a system of collecting
data (facts) necessary for the expert to deal with a set task by means of logical
and/or instrumental operations. Operations constituting a specific method are
the application of regularities of practical knowledge about the objective reality
in order to acquire new knowledge [1].
Forensic methods are based on:
– methods of fundamental sciences;
– the nature and characteristics of forensic objects;
– practical experience in dealing with various algorithmic or heuristic forensic tasks.
Methods may be applied in the forensic examination if they meet certain
established criteria, the key to which are reliability and relevance to the set task.
Specific requirements for methods are the following:
1) they cannot cause damage or alter the object under investigation. Where
a meeting of such requirement is impossible, the forensic institution must acquire a corresponding authorization from the institution that ordered the examination. It should be noted that this criterion is not applicable where micro-quantities (of fibres, etc.) are examined. In such cases, the ordering institution must
clearly understand that the microscopic amounts of substances submitted for
examination will be used up and will not be available for re-examination;
2) the effectiveness of such methods must be scientifically validated;
3) the results yielded by the methods must be obvious and clear not only to
specialists but also to all parties involved in criminal proceedings;
4) the methods used must exclude any restrictions on human rights and
freedoms and must not degrade the dignity of people.
The modern forensic theory distinguishes three groups of methods that are
used for forensic examination, namely: [2].
– methods discussed in the standards (standardized methods);
– methods adopted by the forensic institution (methods of fundamental sciences modified and adapted for forensic examination);
– methods developed and validated by the forensic institution.
Methods used in forensic examinations are also subject to requirements laid
down in ISO standard 17025 (the standard is one of those that must be implemented and complied with by a forensic institution in order to be accredited).
The requirements are:
– the method must meet the needs of the customer and must be suitable for
the set task;
– the method must be validated;
– the forensic expert must prove their ability to apply the method in practice.
Thus, forensic examination methods are subject to high standards in terms
of quality, reliability, reproducibility, and legality.
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3D modelling as a method for performing a procedural and forensic
examination activities. Traditional methods already include image analysis,
widely used in the identification of vehicles, weapons, etc. or subjects captured
in photos submitted for investigation in terms of discovering what objects are
captured, reconstructing chronologies, highlighting images for further research,
finding out if the submitted video record is continuous and demultiplexing multiplexed videos. Rapidly developing technologies and the growing demand by the
client induces the need for new, sometimes unconventional, investigative methods allowing to deal with a broader range of issues. One of such methods is the
visualization of the crime scene and 3D modelling.
Practical case investigations, especially where large-scale areas have to be
inspected and photographed (e.g., traffic accidents, fires, acts of terrorism, technogenic accidents), often take massive human resources and extended periods
of time. The period of time spent to collect evidence at the crime scene so that
to ensure the success and efficiency of the further investigation is critical and
directly affects the quality of the collected data. The human factor is also an
important element, especially if the works on the scene are carried out manually,
e.g., a simple error made in the inspection report, which is usually filled in at the
scene as a draft version to be transferred to the final form, may render the further
investigation impossible. The quantitative and qualitative scope of the collected
data has a direct impact on the quality and reliability of the conclusions made by
the forensic expert. In order to reduce the impact of the discussed factors on
data collection, it was necessary to address the issue of automating the full or
partial crime scene investigation by means of the latest technologies. Experts of
the Forensic Science Centre of Lithuania, implementing a long-term 3D simulation and visualization strategy, have come up with a hypothesis that automation
should be based on the use of a quadcopter (drone) and/or a 3D scanner. A
series of experiments aimed at identifying the specific parameters to be recorded, the precision required to make an accurate record of the crime scene,
the data necessary for visualization, and a reliable output, which could be used
in further expert investigations, including investigations in traffic accidents,
traceology, etc., has been carried out. Then, on the basis of the obtained data,
it was necessary to determine the technical parameters of the equipment that
meet the set requirements with the view of the complexity (or rather the ease of
use) of the equipment. As the result of the aforementioned works, the method
of data collection based on the use of a quadcopter (drone) was chosen.
The method comprises several simple technical operations that only take a
brief instruction and require no special expert knowledge. In order to perform an
inspection, a quadcopter operator must first choose at least two points of reference and measure the distance between them (see Figure 1). The distances
between the reference points will be used to determine possible errors in the
size and proportions of the acquired image (3D model).
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Fig. 1. Shows a photo of the terrain taken by a quadcopter with reference
points, indicated by blue arrows on the left of the photograph, and the measured
distances between the points, indicated on the right of the photograph

A quadcopter, controlled by a specialized mobile application, uses a special
algorithm also known as the selected quadcopter flying mission, to capture the
scene. The terminology of the forensic science describes the mission as an objective method of visual inspection of the crime scene, which can be carried out
in three ways – concentric, where the motion is in a narrowing spiral, eccentric
where the motion is in an expanding spiral and linear where the motion is in a
straight line. The latter may be further subdivided into – thin network inspections,
thick network inspections, and areal inspections. The choice of one or another
method in forensic science depends on [3]:
– characteristics of the site;
– the size of the surveyed area;
– the presence of pieces of evidence of a crime, the location, and quantity
of the pieces of evidence;
– the availability of human resources;
– the professional experience of the expert in charge.
Thus, as we can see in the presentation of the technology, its application
simplifies the implementation of the first three elements, as the software allows the
choice of the most optimal way of inspection and eliminates the last two elements,
namely, the number, qualifications, and competencies of experts in charge.
The mode of the missions (inspection), depending on the need and the circumstances of the event, is selected in the menu of the mobile application (see Fig. 2)

Fig. 2. The menu of the mobile applications of the mission
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As it can be seen in the figure describing the missions (inspection modes),
several options are available: the first three, shown on the left, are mixed areal
and linear modes, the fourth is the concentric mode and the last one is reserved
for a free flight inspection mode. As it has been mentioned, missions must be
selected depending on the site map or satellite image (4G is recommended).
Also, the area of the flight zone to be captured must be set (see Appendix 1). 3).

Fig. 3. Flight zone selection

When the mission is selected and the flight area is set, the data are automatically sent to the quadcopter that executes the planned mission from takeoff to landing without direct operator control. Thus, a specially trained quadcopter operator can collect data from the site and pass it to a forensic expert for
further processing. Hence, the data collected by the quadcopter is passed to an
expert institution for processing, where the forensic expert uploads it to a computer and special software forms an orthographic image or a 3D model of the
site, i.e., the software simply combines the data (measurements, visual data,
GPS data) captured in separate images and their metadata into a single whole.
Thus, the primary result of the use of this equipment is an orthographic image (or
a 3D model), which can be used independently or transferred to a specialized
agency for further analysis. For example, an expert holding an orthographic image, or a 3D model of a traffic accident can upload it to the forensic examination
software and model the event under “real” conditions using data, measurements, and distances captured by the Quadro scope, clean of human interference or interpretations.
The advantages of the method compared to traditional methods of crime
scene inspection are as follows:
– the speed of data collection: an area of 6000 sq. m can be photographed
within 3 minutes on average;
– big volumes of data and measurements allow the expert to solve problems
and to draw conclusions on issues that have not been addressed previously, for
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example, previously used two-dimensional images did not allow full assessment
of perspective and accurate identification of individual objects in the picture, a
problem absent in 3D models;
– economy of human resources, excluding the possibility of error, a short
16-hour training course for the operator;
– the ability to watch and evaluate the site virtually in a 3D image.
Although the developed automated method of visual inspection of the crime
scene is based on standard hardware and technological solutions, certain modifications make it adaptable to the needs of expert examination. The method has
already been validated on the national level as it meets the requirements of international standards set for forensic investigation methods. However, conditions of application and use of the method make its approval difficult: it must be
used for the investigation of identical cases in several independent laboratories.
At the moment, there is no possibility to have identical recoveries of crime
scenes in different states and there are no data about the number of forensic
institutions using the method However, it is likely that the problem will be successfully addressed in the future.
The issue of protection of personal data in 3D modelling. As for the
possibility of using 3D modelling in legal proceedings, it is important to address
the issue of personal data as well since the investigations incorporate the processing of large amounts of data. Where the site is inspected from the sky (by
a flying quadcopter), private personal data (appearance, vehicle model, license
numbers, etc.) may be captured along with crime associated data and it is important to make sure provisions of legal regulations on personal data protection
are not violated. The main instrument enforcing the international standard of
personal data protection is the General Data Protection Regulation (GDPR) [4],
which lays down the rules for the collection, processing, and storage of personal
data of employees, customers, suppliers, or other persons and stipulates liability
for the unauthorized collection, improper processing, etc. The regulation stipulates that the scope of application of the instrument is limited to the data of natural persons. However, the GDPR is not applicable to the processing of personal
data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, identification of, or prosecution for criminal offenses and enforcement of criminal
sanctions, including protection against and prevention of threats to public security. Also, Article 6 of GDPR lays down the terms and conditions for lawful processing of documents:
– where a legal obligation (imposed by EU or national legislation) must be
performed;
– where the processing is necessary for the accomplishment of a task carried out in the interest of the public or in the exercise of official authority vested
in the data administrator (as defined by EU or national law);
– The GDPR emphasizes that the concept of public interest is not explicitly
defined in legal acts, however, the public interest is understood in the recommendations as a value important to the society to be enforced by public authorities (as well as bodies of public administration), disregard of which would lead
to violation of rights and legitimate interests of many people. Criminal law and
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criminal procedure are branches of public law where specialized agencies, such
as the pre-trial investigation officer, the prosecutor, and the court, must perform
functions ascribed to them by the state, such as the initiation, termination, and
completion of criminal prosecution are formalized by courts and law enforcement bodies and by a court ruling adopted in accordance with valid legal acts.
Hence, the GDPR provides that the processing of personal data for the benefit of public interest is legitimate where:
– functions stipulated by legal acts are carried out for the benefit of public
interest;
– functions stipulated by legal acts and assigned by public authorities are
carried out.
– The aspiration for the public interest is the objective of public authorities
in the first place but may also apply to any company or agency authorized to
perform functions of public authorities or act for the benefit of the public interest.
– In such a case, the processing of personal data is inevitable. Where functions or acts for the benefit of public interest are viable without the use of personal data, the processing of personal data is deemed unlawful. Also, the principal task or function must be clearly justified by law.
– The company must be clearly aware of the specific legal action to be followed in their performance in order to prove the legitimacy of the processing of
personal data.
Thus, processing of personal data in the course of criminal prosecution is subject to a lower standard, as criminal prosecution is conducted by specialized bodies
tasked with a specialized function, i.e., investigation of crimes and administration of
justice. For example, Article 109 of the Constitution of the Republic of Lithuania
states that justice in the Republic of Lithuania shall be administered only by courts,
while Article 118 provides that the pre-trial investigation shall be administered and
conducted by a public prosecutor. Criminal prosecution is carried out in accordance
with the procedure established by the Code of Criminal Procedure of the Republic
of Lithuania, Article 2 of which stipulates that the prosecutor and pre-trial investigation bodies must take all possible measures ascribed to their competence by law in
order to instigate an investigation and disclosure of the criminal offense within the
shortest possible term as soon as they are reported of signs of a criminal offense.
The achievement of the aforementioned objectives is impossible without collecting
and processing personal data. All entities involved in the procedure for the performance of certain specific functions should be informed about confidentiality clauses,
for example, court experts who, pursuant to Article 12 (2) (5) of the Law on forensic
examination, have a duty to protect national, institutional, commercial and professional secrets and not to make public data of forensic examinations without the consent of the court or the judge who appointed the forensic examination, the prosecutor or an official of the pre-trial investigation body or a natural or legal person or other
institution and their subdivisions who placed an order for the forensic examination.
Thus, the use of a quadcopter for the collection of personal data and the
further processing of the collected data in the course of the aforementioned specialized functions meet the requirements set by the GDPR.
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Conclusions. 1. With the development of technologies, new investigative
methods are being introduced into the field of criminal investigations and forensic practice, the purpose of which is to automate the investigative processes as
much as possible and eliminate the risk of human error, thus making the course
of criminal proceedings and forensic examination more efficient. 3D modelling
is one of the latest innovations that have been introduced in Lithuania.
2. Effects of 3D modelling are multifold as they include optimization of site
inspection, improving the efficiency of forensic examinations, and clearer visualization of the event.
3. The method of 3D modelling has been validated in line with both the international and national requirements for forensic examination and the basic
provisions laid down for the protection of personal data.
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3D МОДЕЛЮВАННЯ ЯК КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД – ОБСЯГ,
МЕЖІ ТА НАДІЙНІСТЬ. ЛИТОВСЬКА ПРАКТИКА
К. Гражеліс
Г. Юодкайте-Гранскене
Г. Мозурайтіс
В статті представлено новий метод тривимірного моделювання,
розроблений та підтверджений Центром судових експертиз Литви, метою якого
є автоматизація дослідження місця злочину та полегшення проведення
експертизи шляхом забезпечення запису відповідних, надійних та якісних
даних та для більш чіткої візуалізації ситуації у справі. Автори статті
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висвітлюють не лише можливості та механізм застосування методу, а й
обговорюють його відповідність міжнародним та національним стандартам та
вимогам захисту даних, що застосовуються до методів експертного
дослідження.
Ключові слова: судова експертиза, метод судової експертизи, валідація
криміналістичного методу, 3D-моделювання, захист даних.
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HANDWRITING EXPERTISE IN THE FORENSIC SCIENCE CENTRE
OF LITHUANIA: PRESENT ACTIONS AND FUTURE VISION
Recently, the number of expert investigations in handwriting evidence at the
Lithuanian Forensic Examination Centre (LTEC) has significantly decreased. The
decrease has been observed for several years already.
The present article analyses possible reasons for the decrease in the number of
expert investigations in handwriting in LTEC and the importance of such investigation in the context of judicial research, court proceeding, and criminal investigations.
Also, the article deals with the use of electronic signatures and associated security
problems in the digital environment.
Key words: handwriting examination, signature, digital signature, digitized signature, informativeness of signatures.

Formulation of the problem. In recent years, the Lithuanian Forensic Examination Centre has seen a significant decrease in the number of requests for
handwriting examinations (Table 1).
Presentation of the main material. The trends in handwriting investigations make it necessary to assess the present situation, raising concerns of
handwriting experts, totalling nineteen in LTEC (in Vilnius, Klaipėda, and Šiauliai
branches). A review of the data on handwriting investigations of the recent year
allows making the following preliminary conclusions:
– The number of illegal documents of incorporation and financial transactions of businesses, sole traders, and enterprises has decreased significantly (by more than 60 percent according to LTEC statistics). Online registration and online submission of financial reports allow rapid tracking of illegal
transactions and impede the establishment and operation of illegal business
units;
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Table 1

164
186
187
248
318
298
361
291
306

1460
22461
17923
13700
44019
31549
137956 111528
18244
17147
8035
5606
7537
6907
7337
6947
9513
8941

Addition data
requested

29779
17946
44021
137967
21818
8149
7504
7374
9497

Number of Probabilitybased conclusions

23825
18383
30917
28156
14306
6071
5542
5531
5925

Number of categorical
conclusions

Questions

815
756
757
642
491
392
411
379
340

Number
of conclusions

Subjects

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Results delivered within
30 days

Year

Number
of investigations

Handwriting investigations at LTEC

1858
1148
802
914
1018
504
460
363
495

318
321
316
252
213
163
189
159
153

– Also, there has been a decrease in the number of investigations in land
privatization documents [1, 2]. The majority of Lithuanian residents have repossessed their property and sorted out the property documents therefore, handwriting investigations have become rare in the field. 99.31 percent of the land
has already been recovered in Lithuania. Hence, the decrease in the number of
surveys in a document of this kind is a logical and natural trend;
– A decrease in motor vehicle documents has also been observed (old-type
paper certificates of technical inspections are no longer available and old-generation driving licenses have been replaced with plastic equivalents containing
no handwritten records and signatures) (Fig. 1, 2);
– Most documents on banking and financial transactions (payment statements) remain only in digital form;
– Postal documents (acceptance of consignments) are also signed on a
touchscreen, which renders the signature unsuitable for handwriting examination (Fig. 3) as it is treated as an electro-photographic copy.
One of the main reasons for the reduced number of orders of handwriting
investigation is the digitalization of most documents. However, handwriting experts are skeptical about the recent ideas suggesting that handwriting will disappear from our daily lives and will be completely replaced by printed texts and
digital or digitized signatures. Rapidly developing technologies are unlikely to
replace handwriting and signatures. Technological advances in modern information systems and software applications, eliminating the need to draft, write
and sign documents, are followed by corresponding improvements in hacking
tools. Therefore, critical electronic documents may be accessed, modified,
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Fig. 1. Instead of two handwritten signatures, the contemporary
Driving licence contains only a digitised signature,
which is treated as a copy of the signature

Fig. 2. Certificates of motor vehicle technical inspections contain no handwritten inscriptions

Fig. 3. A device for a digital signature
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deleted, or stolen by qualified offenders (hackers). According to the data of the
National Cybersecurity Centre, over 500 cyber-incidents were registered
in 2017, including 8 high-risk and 528 medium-risk events. Most of the mediumrisk attacks were launched by means of malicious software. Meanwhile, the record for 2016 was 489 high and medium risk incidents [3].
Thus, the e-signature is not a hundred percent safe means of signing documents. Protection of computers, smartphones and smart gadgets used for electronic signature (numerical sequences) takes sophisticated security software (antivirus programs). Safe and reliable applications are expensive and not
affordable to every user, both individual and corporate. Thus, protection against
cyber attacks is not an easy task and is often simply impossible. Malicious applications may be used to discover and collect banking codes and passwords
without the owner being aware. Even big corporations quite often undergo cyber
attacks [4, 5].
According to the report of the National Cybersecurity Centre of 2017, 52
percent of the websites of Lithuania's public sector institutions are unsafe (Fig. 4).

Fig. 4. Cyber security of public sector websites in 2016-2017 (Report on National
Cybersecurity 2017).

Use of online services sometimes requires special devices, such as code
generators or card readers. Aging, memory loss, motor disorders, deterioration
of sight or age-related vision problems make digital tools (computers, smart
phones, code generators, etc.) difficult to use . Abolition of the handwritten signature, would make it difficult for older people to take part in public life, e.g.
voting, problems in banking and difficulties in notarial acts. On the other hand,
sharing code generators or disclosure of passwords raises a high risk of illegitimate acts, deceptions, or criminal fraud [6].
Handwriting experts acknowledge that the digital signature is a really good
solution in cases of particularly urgent transactions, and digital technologies are
critical in modern business allowing immediate transactions between companies
located in different countries or even on different continents. However, where
documents are highly sensitive, handwritten signatures are recommended.
Thus, international agreements are always signed physically. With the access
to the latest technologies, leaders of nation-states still prefer handwritten signatures when international agreements have to be signed. The decrease in the
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number of written documents predetermines not only a significant drop in the
number of handwriting investigations but the shortage in comparative material
necessary for the ordered investigations as well. Also, the transposition of most
documents to the digital environment significantly limits the amount of handwritten evidence: a signature and sometimes the date and name are often the only
handwritten artifacts in printed documents. Since the tradition of signature design is absent in our education system (students are rarely instructed that the
signature is one of the means of personal identification), signatures are often
unsuitable for the identification of the signatory and it is often impossible to identify who signed the document. Therefore, handwriting experts recommend
schools encourage their students to carefully consider the transcription, the
length, and the content of the signature – a system of characters for their identification – before adopting one. An informative signature is able to protect individuals against illegal transactions, unauthorized loans, and fake business entities. A difficult-to-fake signature can secure a safe and trouble-free life.
A considerable amount of public information about handwriting examination also hinders the work of handwriting experts. Document forgers are often
aware of signatures unsuitable for identification and just use several uninformative elements to sign the forged document. Experimental handwriting
samples are often distorted by using a completely unnatural handwriting pattern or sometimes combining characters into drawings. Also, there are frequent cases of refusal to provide experimental samples of signatures or handwriting patterns. The purposeful misrepresentation of samples aimed at
misleading the expert makes handwriting investigation extremely difficult and
sometimes may lead to a false conclusion. Being aware of handwriting expertise techniques, the suspects often attempt to falsify the samples. Even spare
samples of signatures and handwriting patterns may be falsified by, for example, retroactively drawing up false documents (applications, statements, notebooks), inventing ad hoc versions of signatures, or changing general features
of handwriting. The authenticity of spare samples must be confirmed by the
investigator, the judge, and the expert examination commissioner, but this is
a very complex task. When spare samples are submitted voluntarily, authentication of the samples is practically impossible for a non-specialist. In such
cases, the author of the samples should be questioned about when, in what
manner, and under what circumstances the documents were drafted, who is
able to testify the fact of drafting, and if there are any witnesses able to confirm
the origin of the documents and the inscriptions. However, such a practice is
still absent in Lithuania.
Another very important reason for the decrease in the number of handwriting
investigations is that most handwriting research laboratories refuse to examine
copies of documents (i.e. inscriptions and signatures). Expert bodies explain
their refusal by the fact that modern advances in printing, scanning, and photocopying technologies preclude accurate identification of the possible document
montage of individual segments taken from several sources. Handwriting experts are able to examine the record or signature on the copy, but cannot decide
if the signature actually belongs to the same document. The same problem
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arises in signatures made on touch screens. Their analysis is similar to that of
printed copies whereas the question of their origin should be dealt with by IT
specialists. Recently, a considerable number of studies have been done on the
digitized signature (made on a touch screen) in terms of the research feasibility,
the expert qualifications needed, and the role of handwriting experts in the field.
A contemporary handwriting expert must also have the qualifications of the
document expert, i.e. the ability to distinguish the copy from the original, identify
features of a facsimile (print), and foresee the possibilities of the document montage. Where document authenticity is doubted, handwriting experts are often
assisted by document experts. As the number of handwriting investigations decreases, handwriting experts could extend their qualifications by, for example,
acquiring the competencies of document experts or competencies of IT experts.
It would be appropriate for the future handwriting expert to study for additional
qualifications of the document researcher as soon as their training starts. However, such training would require specialists in exact sciences, e.g. mathematics
or information technology. Language specialists could seek the qualifications of
a forensic handwriting expert or a linguist.
Conclusions. The decrease in the number of handwriting investigations allows experts to broaden their practice of handwriting investigations beyond the
limits of forensic research. For example, the Lithuanian forensic examination
center has recently been carrying out investigations into historical artifacts and
museum collections. The collections include documents drafted by Lithuania's
post-war partisan commanders, notebooks of the herbarium legends by Stanislovas Batys Gorskis (1821-1864), and letters of Konstantinas Sirvydas (1617),
the micro-text of the Basel track as the oldest evidence of the Prussian language, dated 1369 [7]. Handwriting experts take part in numerous international
events, conferences, and qualification courses. The reduction of the workload
allows experts to take a broader look at innovations in handwriting research, to
search for new ways of researching in particularly complex objects, and to better
explore theoretical aspects of handwriting expertise.
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ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА У ЦЕНТРІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ЛИТВИ: СУЧАСНІ ДІЇ ТА МАЙБУТНЄ БАЧЕННЯ
Р. Тамошюнайте
Останнім часом у Литовському центрі судової експертизи (ЛЦСЕ) значно
зменшилася кількість експертних розслідувань почеркознавчих експертиз. Зниження спостерігається вже кілька років.
У цій статті аналізуються можливі причини зменшення кількості експертних
досліджень почерку в ЛЦСЕ та важливість такого розслідування у контексті судового дослідження, судового процесу та розслідування злочинів. Також у
статті розглядаються питання використання електронного підпису та пов’язані
з цим проблеми безпеки в цифровому середовищі.
Ключові слова: почеркознавча експертиза, підпис, цифровий підпис,
оцифрований підпис, інформативність підписів.
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Національне бюро експертиз
Національної академії наук Республіки Вірменія
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ PROTEUS SPP.
У РІЗНИХ ТИПАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
У даній статті розглядається питання про кантамінацію харчових продуктів мікроорганізмами роду Proteus, які активно розмножуються на білковому поживному середовищі, викликаючи гниття м’яса, риби та інших багатих на білки продуктів. Зазначається, що останнім часом в об’єктах
громадського харчування часто трапляються випадки токсикоінфекцій,
спричинені присутністю саме даних бактерій.
У статті звертається увага на те, що гостра кишкова інфекція, що
протікає за типом гастроентериту, гастриту або коліентериту, у дітей
раннього віку, особливо зі зниженим імунітетом, протікає важче, супроводжуючись симптомами токсикозу, що іноді призводить до ускладнень аж до
гемолітичної тромбопенії, гострої ниркової недостатності тощо.
У статті наведено статистичні матеріали, отримані в ході виконаних
у відділі експертиз харчових продуктів та напоїв судово-експертних
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досліджень, які дозволяють резюмувати значущість посилення контролю за
проведенням загальносанітарних заходів та профілактичних заходів в об’єктах громадського харчування, зокрема дитячих установах та стаціонарах.
Ключові слова: Proteus spp., патогенність, харчові отруєння, експертиза харчових продуктів, м’ясопродукти.

Постановка проблеми. У зв’язку з розширенням в Республіці Вірменія
(далі – РВ) асортименту харчових продуктів, впровадженням нових
технологій та використанням нових видів сировини та напівфабрикатів,
виникає потреба у виявленні продовольчих товарів неналежної якості.
В даний час контроль якості продовольчих товарів та їх відповідності
вимогам безпеки здійснюється на основі Технічних регламентів
Євразійського економічного союзу, що дозволило закласти основи в РВ для
модернізації нормативних вимог до продукції, впровадження технологічних
інновацій у харчовій промисловості, процедур підтвердження відповідності.
Тому, часто, для віднесення харчових продуктів до категорій, що не
відповідають встановленим вимогам, виникає об’єктивна необхідність проведення їх експертних досліджень.
Зокрема, з досвіду роботи відділу експертизи харчових продуктів та
напоїв Національного бюро експертиз Національної академії наук
РВ (далі – НБЕ РВ), в останні роки за судовими експертизами, що призначаються компетентними органами, переважає проблема, що стосується
проведення досліджень щодо встановлення складу аналізованих м’ясних,
молочних, овочевих та інших продуктів та напоїв, їх відповідності діючим
стандартам, рецептурі, а також виявлення способів фальсифікації харчових продуктів, виявлення та встановлення концентрації в них хімічних
речовин тощо.
Слід також наголосити, що у спеціалізованій літературі широко
висвітлено роль мікроорганізмів як основних санітарно-гігієнічних показників епідеміологічної безпеки продовольчих товарів. У свою чергу, добре
відоме переважання мікробіологічних процесів у псуванні харчових продуктів. Таким чином, розглядаючи мікробіологічні критерії харчових продуктів, в першу чергу необхідно мати на увазі їх гігієнічні нормативи, які
включають контроль за чотирма основними групами мікроорганізмів. Слід
зазначити, що у досліджуваному зразку можна виявити більше одного виду
бактерій, так як той же харчовий продукт може бути сприятливим поживним
середовищем для декількох мікроорганізмів. Нерідко, забруднені мікробами продукти можуть бути зовні не змінені.
Загальновідомо, що вживання різних мікробіологічно-контамінованих
продуктів може призвести до розвитку харчової токсикоінфекції або інтоксикації, основним механізмом передачі яких є фекально-оральний. Токсикоінфекції виникають внаслідок вживання їжі, обсімененої (зараженої)
умовно-патогенними мікроорганізмами (бактерії родів Escherichia, Proteus,
Klebsiella, Enterobacter, Staphylococcus, Pseudomonas, Vibrio, Clostridium,
Bacillus, Mycobacterium, Candida, Aspergillus та ін.), на відміну від
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інтоксикацій, при яких достатньо попадання в організм лише токсинів, що
продукуються мікробами. Більшість збудників харчових токсикоінфекцій
мають високу резистентність (стійкість) до впливу різних факторів навколишнього середовища і можуть довго зберігатися у різних харчових продуктах. Для їх знищення потрібна тривала термічна обробка [1].
У нормативній документації з безпеки харчових продуктів до регламентованих мікробіологічних показників, зокрема умовно-патогенних мікроорганізмів, відносяться Е.coli, S.aureus, V.parahaemolyticus, В.cereus, бактерії
роду Proteus та сульфітредукуючі клостридії.
Мета дослідження. Метою даного дослідження стало вивчення поширеності мікроорганізмів роду Proteus у різних харчових продуктах, що
надійшли на експертизу до Національного бюро експертиз НАН РВ.
Викладення основного матеріалу. У цій статті розглядається питання
про поширеність у різних харчових продуктах бактерій роду Proteus (визнаного
багатьма дослідниками як збудника харчових токсикоінфекцій), які у повсякденному житті виявляються у шлунково-кишковому тракті людини і тварин, на
шкірних покровах, у ротовій порожнині, а також у фекаліях, ґрунті, воді та на
рослинах, через що джерело зараження найчастіше встановити виявляється
важко. Цими мікроорганізмами бувають обсіменені, в основному, харчові продукти тваринного походження, зокрема, м’ясо та м’ясні продукти, морепродукти, іноді молочні продукти, хоча останні є найбільш сприятливим поживним
середовищем для стафілококів. Бактерії роду Proteus вважаються індикаторами санітарного стану як сирих, так і готових до споживання харчових продуктів, т.я. наявність Proteus mirabilis у досліджуваних зразках є показником
фекального забруднення, а Proteus vulgaris – свідчить про забруднення
об’єкта органічними речовинами.
Протягом тривалого часу бактерії роду Proteus не зараховувалися до
збудників серйозних інфекційно-запальних захворювань. Однак, у зв’язку з
останніми досягненнями в області діагностики, було виявлено, що дані
мікроорганізми здатні викликати патології (протеози), що важко піддаються
лікуванню, вражають переважно шлунково-кишковий тракт і сечостатеву
систему. У навколишньому середовищі Proteus стійкі, можуть зберігати
життєздатність у слабких розчинах дезінфектантів, але, піддаючись
термічній обробці, гинуть при 60 ° С протягом 1 години, а при 80 ° С – за
5 хвилин [1].
Раніше виконані дослідження показали, що обсімененість бактеріями
Proteus spp. сирих м’ясних продуктів найвища. Наприклад, основними забруднювачами м’яса ракоподібних – при температурі 17-22°С, є саме протейні мікроорганізми. Виявлення даних бактерій у готових харчових продуктах свідчить про те, що їжа не була приготовлена належним чином. Отже,
необхідно скоротити тривалість зберігання готових до споживання продуктів при температурі вище 22°C, так як це може призвести до забруднення останніх.
Однак ці мікроорганізми (Proteus spp.) мають і позитивний вплив на
харчові продукти, зокрема, покращують аромат сирів, а Proteus vulgaris
надає вершковий аромат яйцям і кислуватий смак копченостям [2].
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За опублікованими даними зарубіжних дослідників Proteus spp. – один
із найпоширеніших видів бактерій, що забруднюють обладнання харчової
переробної промисловості, зокрема, при виробництві молочних продуктів,
коли в обладнаннях поряд з іншими бактеріями виявляються біоплівки,
сформовані Proteus spp. [2].
Весною ймовірність виявлення бактерій Proteus spp. вище. Вони не утворюють спор, можуть рости в різних середовищах, розріджують желатин і згортають молоко. Крім того, передбачається, що бактерії Proteus spp., як умовнопатогенні, у поєднанні з іншими мікроорганізмами (стрептококи, стафілококи,
Bacillus coli, Bacillus lactisaerogenes, Bacillus welchii, Bacillus diphtheria та іншими збудниками) здатні підвищувати їх патогенність. Тому вивчення поширеності Proteus spp. у різних видах харчових продуктів є актуальним [2].
Так, для з’ясування мікробної обсімененості харчових продуктів та поширеності Proteus spp., у відділі експертиз харчових продуктів та напоїв НБЕ РВ
обстежено різні зразки харчових продуктів, включаючи салати із свіжих овочів,
зразки готових до споживання харчових продуктів (рис, макаронні вироби,
гречка, плов із сочевиці, гарячі супи, варене м’ясо, варені ковбаси, рибні продукти), сирі рибні продукти, копченості і т.д. роздрібної торгівлі м. Єревана, а
також проби харчових продуктів, вилучених з різних об’єктів громадського харчування (дитсадки, ресторани та ін.) при харчових отруєннях.
Матеріал, що підлягає бактеріологічному дослідженню, доставлявся у
відділ у день забору харчового продукту. Бактеріологічні дослідження матеріалів виконувались роздільно, відповідно до методик визначення кожної
групи мікроорганізмів, згідно з діючими в РВ стандартами та технічними регламентами [3-6].
Бактеріологічному дослідженню було піддано 50 зразків різних видів продуктів, що подаються на експертизу, а саме готових страв: рис, гречка, макарони, плови із сочевиці – загальним числом 6 зразків, супи – загальним числом
5 зразків, салати із свіжих овочів – загальним числом 6 зразків, сирі м’ясопродукти – яловичина, свинина, курятина – загальним числом 9 зразків, варені
м’ясопродукти – загальним числом 6 зразків, смажені м’ясопродукти – загальним числом 2 зразки, варені ковбаси – загальним числом 6 зразків, рибні продукти – загальним числом 3 зразки, та інші харчові продукти – зелень, зціджений мацун (кисломолочний напій, що отримується з ферментованого молока)
та картопляне пюре – загальним числом 3 зразка.
Результати досліджень показали, що протейні мікроорганізми були виявлені в 16 з 50 досліджених зразків – 13 продуктах, нормованих за Технічними регламентами Євразійського економічного союзу, і в 3-х інших харчових продуктах, в яких ці мікроорганізми не нормовані. Мікроорганізми
роду Proteus spp. були виявлені у 32.0 % досліджуваних зразків (16 проб) –
у 44 % сирих м’ясопродуктів (7 із 16 проб), у 19 % варених м’ясопродуктів (3 із 16 проб), у 19 % інших харчо продуктів (3 із 16 проб), у 13 % салатів (2 із 16 проб) (див. табл. 1 та рис. 1).
Слід зазначити, що особливу небезпеку становлять готові харчові продукти, що не вимагають теплової обробки – овочеві салати, зціджений мацун, зелень.
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Таблиця 1
Обсімененість харчових продуктів мікроорганізмами
роду Proteus spp.

Найменування
досліджених
продуктів
(об’єктів)

Сирі м’ясопродукти
Супи
Салати
Смажені
м’ясопродукти
Рибні продукти
Ковбасні вироби
Варені
м’ясопродукти
Плови
Інші харчові
продукти
Загальна кількість досліджених продуктів
(об’єктів)

Плови (0%)

Варені
м'ясопрод
укти(19%)

9
5
6

Відсоток
від загальної
кількості
досліджених продуктів
(об’єктів),
%
18 %
10 %
12 %

2

4%

0

0%

3
10

6%
20 %

1
0

6.3 %
0%

6

12 %

3

19 %

6

12 %

0

0%

3

6%

3

19 %

50

100

16

32.0 %

Усього
об’єктів
від кожного найменування
продуктів

Інші харчові
продукти
(19%)

Рибні
Салати (13%)
продукти(6,3
0%)
Ковбасні
Смажені
вироби (0%)

м'ясопрод
укти(0%)

Число
об’єктів,
позитивних по
Proteus
spp.

Відсоток від
загальної
кількості
позитивних
за Proteus
spp.
Об’єктів, %

7
0
2

44 %
0%
13 %

Сирі
м'ясопродукт
и(44%)

Супи (0%)

Рис. 1. Порівняльна картина процентного вмісту продуктів з протеєм
376

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз

Висновки.Таким чином, результати дослідження показали, що харчові
продукти, що обсіменені мікроорганізмами – у даному дослідженні Proteus spp., можуть бути причиною харчових отруєнь. При експертизі харчових продуктів наявність Proteus spp., в основному, було виявлено в масі
продукту значно меншій, ніж маса продукту, в якій за регламентуючими
нормативними документами їхня присутність забороняється.
Виходячи з цього, слідує, що профілактика повинна проводитися шляхом покращення санітарно-гігієнічного та санітарно-технічного стану
підприємств харчової промисловості, об’єктів громадського харчування,
впровадженням прогресивних технологій виготовлення та зберігання продуктів харчування. Важливу роль також відіграє бактеріологічний контроль
за станом здоров’я працівників цих об’єктів. Велике значення має ветеринарний нагляд за станом молочно-тваринницьких ферм, м’ясокомбінатів,
ринків. Запобіганню харчових токсикоінфекцій сприяє поширення санітарних знань та прищеплення гігієнічних навичок серед населення. Контамінування харчових продуктів мікроорганізмами не тільки знижує їхню
харчову та біологічну цінність, але й є досить серйозною проблемою з точки
зору зараження людей.
Нагляд та контроль за забрудненням харчових продуктів є важливими
інструментами оцінки ризику виникнення харчових токсикоінфекцій. З цієї
причини основні зусилля повинні бути спрямовані на розвиток належних
методів нагляду за хворобами харчового походження та контролю за забрудненням харчових продуктів.
Перелік посилань
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THE PREVALENCE OF BACTERIA OF THE GENUS PROTEUS SPP.
IN DIFFERENT TYPES OF RESEARCH FOOD PRODUCTS
S. Nikolyan
A. Tsakanyan
N. Andreasyan
S. Martirosyan
This article discusses the issue of contamination of food products by microorganisms of the genus Proteus, which actively multiply on a protein nutrient medium,
causing the rotting of meat, fish, and other protein-rich foods. It is noted that recently
in catering facilities there are often cases of toxic infections caused by the presence
of these particular bacteria.
The article draws attention to the fact that acute enteroidea, occurring as gastroenteritis, gastritis, or colienteritis, among young children, especially those with reduced immunity, is more severe, accompanied by symptoms of toxicosis, sometimes
leading to complications up to hemolytic thrombopenia, anemia, acute renal impairment, etc.
The article presents statistical materials obtained in the course of forensic research carried out in the Food Products and Drinks Expertise Department, which
allow us to summarize the importance of strengthening control over the conduct of
general sanitary measures and preventive measures in public catering facilities, in
particular children's institutions and hospitals.
Key words: Proteus spp., pathogenicity, food poisoning, food products expertise, meat products.
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Міністерства юстиції України
ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН ГРУПИ ПОХІДНИХ
ФЕНІЛЕТИЛАМІНУ (НА ПРИКЛАДІ МЕСКАЛІНУ ТА 2С-В)
В статті представлені результати аналізу використання фізикохімічних методів для якісної ідентифікації та кількісного дослідження похідних
фенілетиламіну, на прикладі мескаліну та 2С-В, в об’єктах судової експертизи.
Значна кількість речовин, що мають властивості, аналогічні наркотичним засобам або психотропним речовинам, з’являється зі швидкістю, яка не
дозволяє оперативно на законодавчому рівні реагувати на ситуацію.
Ключові слова: фенілетиламін, мескалін, 2С-В, хроматографія, спектрофотометрія, хромато-мас-спектроскопія.

Постановка проблеми. За оцінками експертів на території України з
початку 2010-х років стрімко збільшився незаконний обіг речовин напівсинтетичної та синтетичної природи. Ситуація погіршується всупереч нормативним документам дотримання яких контролюють правоохоронні органи
на державному рівні, а саме закону України «Про обіг в Україні наркотичних
засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995, закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995,
постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 «Про перелік
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», наказу
Міністерства охорони здоров’я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».
Значна кількість речовин, що мають властивості, аналогічні наркотичним засобам або психотропним речовинам, з’являється зі швидкістю, яка
не дозволяє оперативно на законодавчому рівні реагувати на ситуацію.
До однієї з груп речовин, які мають властивості, аналогічні наркотичним
засобам або психотропним речовинам, відносяться похідні фенілетиламіну (2-фенілетиламіну, фенетиламіну, β-фенілетиламіну, 1-аміно-2феніл-етану) – хімічної сполуки, початкової для багатьох природних нейромедіаторів.
Загальна характеристика фенілетиламіну. Фенілетиламін – кристалічна речовина білого кольору (рис. 1) або масляниста рідина, що погано розчиняється у воді (4.2 мл в 100 мл води) та добре в органічних розчинниках (діетиловому ефірі, етанолі, тощо) [1].
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Рис. 1. Зовнішній вигляд фенілетиламіну у вигляді кристалічної речовини

В загальному, органічні сполуки на основі структури фенілетиламіну
можуть бути утворені шляхом заміни або заміщення одного або декількох
атомів водню в структурі ядра фенілетиламіну замісниками (рис. 2).

Рис. 2. Структурна формула фенілетиламіну

Похідні фенілетиламіну розділяють за лінійними індексами
хроматографічного утримання (J) відносно гомологічного ряду алканів
нормальної будови (табл. 1) та за певними особливостями мас-спектрів речовин, а саме:
– пік молекулярного іону у сполуках малоінтенсивний;
– пік основного іону відповідає аміну, від’єднаному за вуглеводневим
зв’язком в положенні α-β;
– два малоінтенсивних піки відповідають ароматичним фрагментарним
іонам, що утворюються під час розриву молекул за вуглеводневим зв’язком
в положеннях α-β та 1-β [2].
Більшість цих речовин є галюциногенами та стимуляторами центральної нервової системи, а тому заборонені до вільного обігу в більшості розвинених країн та підлягають заходам контролю на території України. До
таких речовин можна віднести мескалін та 2С-В.
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Таблиця 1
Брутто-формули, молекулярні маси (М, а.о.м.) та індекси хроматографічного утримання (J) похідних фенілетиламіну [2]
№
1
2

Скорочена
назва
Метилон,
bk-MDMA

3

Мефедрон,
4-ММС
MDPV

4

3–FMC

5

Бутилон,
bk-MBDB

6

2С-С

7

4-МЕС

8

PVP

9

MPPP

10 Пентилон,
bk-MBDP
11 Пентедрон
12 Метедрон,
bk-PMMA
13 Мескалін
14 2C-I
15 2C-B
16 PMMA
17 MDPBP
18 pFA

Повна назва
2-Метиламіно-1-(3,4метилендіоксифеніл)
пропан-1-он
1-(4-Метилфеніл)-2метиламінопропан-1-он
3,4-Метилендіоксипіровалерон
2-Метиламіно-1-(3фторфеніл)пропан-1-он
2-Метиламіно-1-(3,4метилендіоксифеніл)бута
н-1-он
4-Хлоро-2,5діметоксифенілетиламін
1-(4-Метилфеніл)-2етиламінопропан-1-он
1-Феніл-2-пиролідин-1ілпентан-1-он
4-Метил-&піролідинопропіофенон
1-(1,3-Бензодіоксол-5-іл)2-метиламінопентан-1-он
2-(Метиламіно)-1фенілпентан-1-он
1-(4-Метоксифеніл)-2(метиламіно)пропан-1-он
3,4,5-триметоксифенетиламін
4-Йодо-2,5-діметоксифенетиламін
4-Бромо-2,5-діметоксифенетиламін
Параметоксиметамфетамін
3’,4’-Метилендіокси-&піролідинобутирофенон
Пара-фторамфетамін

Формула
C11H13N
O3

M

J

207

1721

C11H15N
O
C16H21N
O3
C10H12FN
O
C12H15N
O3

177

1462

275

2177

181

1327

221

1801

C10H14Cl
NO2
С12H17N
О
C15H21N
O
C14H19N
O
C13H17N
O3
C12H17N
O
C11H15N
O2
C11H17N
O3
C10H14IN
O2
C10H14Br
NO2
C11H17N
O
C15H19N
O3
C9H12FN

215

1760

191

1528

231

1790

217

1772

235

1883

191

1502

193

1653

211

1686

307

1945

259

1841

179

1448

261

2108

153

1145

Загальна характеристика мескаліну. Мескалін – природний рослинний галюциноген (високоактивна речовина, яка потрапляючи до людського
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організму діє на мозкові центри і центральну нервову систему, викликає
звукові та візуальні галюцинації), алкалоїд ряду фенілетиламінів. В невеликій кількості міститься в кактусах виду Lophophora Williamsii (ареал зростання Мексика) (рис. 3) [3].

Рис. 3. Кактуси виду Lophophora Williamsii

Синтетичний аналог мескаліну в умовах лабораторії вперше було
отримано в 1898 р. німецьким хіміком Хеффтером. У хімічному відношенні
являє собою 3,4,5-триметоксифенетиламін C11H17NO3, молекулярна маса
основи становить 211.257 г/моль, а гідрохлориду – 247.7 г/моль (рис. 4) [4].

Рис. 4. Структурна формула мескаліну

Загальна характеристика 2С-В. 2C-B – синтетичний галюциноген
групи 2С, вперше синтезований в 1974 р. Олександром Шульгіним. Володіє
контрольованими психостимулюючими ефектами, що в залежності від
прийнятої дози схожі за ефектами до амфетаміну, МDМА або LSD [5, 6].
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У хімічному відношенні 2C-B являє собою 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін C10H14BrNO2, молекулярна маса основи становить 260.13 г/моль, а
гідрохлориду – 296.6 г/моль (рис. 5) [7].

Рис. 5. Структурна формула 2C-B

Відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин i
прекурсорів» затвердженого Постановою Кабінету Мiнiстрiв № 770 вiд
06.05.2000 – мескалін віднесено до особливо небезпечних психотропних
речовин, обіг яких заборонено (табл. 1, списку № 2), 2С-В віднесений до
психотропних речовин, обіг яких обмежено (табл. 2, списку № 2).
Незважаючи на це, вказані речовини все частіше вилучаються з нелегального обігу на території України та стають об’єктами судової експертизи.
Як результат, перед експертами постає проблема якісної ідентифікації
об’єктів дослідження, що мають схожу молекулярну структуру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітичний підхід, призначений для ідентифікації досліджуваних речовин, передбачає використання
декількох не пов’язаних між собою методів: методи категорії А для забезпечення високого рівня селективності, категорії В – середнього рівня селективності, категорії С – низького рівня селективності (табл. 2) [14].
Таблиця 2

Категорії аналітичних методів

Категорія А
(найвища селективність)

Категорія В
(середня селективність)
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Молекулярна спектроскопія в ІЧ-діапазоні
Мас-спектроскопія
ЯМР (ядерно-магнітний резонанс) спектроскопія
Раман-спектроскопія
Рентгенофлуоресцентний аналіз (РФА)
Емісійний спектральний аналіз
Газова хроматографія
Спектрометрія іонної рухливості
Мікрокристалічні тести
Високоефективна рідинна хроматографія
Тонкошарова хроматографія
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Продовження табл. 2

Категорія С
(найнижча селективність)

Ультрафіолетова/видима спектроскопія (повний) спектр)
Макроскопічне дослідження
Морфологічне дослідження (мікроскопія)
Якісні (кольорові) реакції
Флуоресцентна спектроскопія
Рефрактометрія
Люмінесцентний аналіз
Поляризаційні дослідження

Варто зазначити, що існує низка інших методів, описаних у спеціальній
літературі із судової експертизи, які також дають змогу отримувати
достовірні результати та можуть застосовуватися на розсуд експерта. У
конкретному випадку залежно від можливостей лабораторії можна обирати
й інші методи дослідження, проте їх комбінація повинна відповідати
міжнародній практиці.
Застосовувати комбінацію аналітичних методів для досягнення науково обґрунтованого результату необхідно за схемою: категорії В + А; категорії А + С; категорії С + В + В; категорії С + В + А.
Рекомендовано дотримуватися таких вимог застосування аналітичних
методів:
– у разі використання методу категорії А необхідно застосовувати
щонайменше один інший метод категорії А, В або С;
– якщо метод категорії А не застосовується, слід використовувати
щонайменше три різних методи (два з яких повинні бути категорії В);
– отримані дані результатів аналітичних вимірювань, якщо можливо,
необхідно порівнювати з результатами вимірювання еталонного матеріалу (стандартного зразка), який був проаналізований у тих самих умовах;
– використовувати щонайменше дві окремі вибірки для паралельного
дослідження;
– у разі використання комбінованих методів (ГХ-МС тощо) їх необхідно
розглядати як окремі методи (категорія А + категорія В).
Аналітична схема дає науково обґрунтований результат, коли за
кожним методом досягаються позитивні результати, що підтверджують
один одного.
Необхідно пам’ятати, що використання методу категорії А не забезпечує достатнього рівня селективності в разі дослідження речовин подібних
за своєю структурою, а також у разі недостатньої кількості проби або малої
концентрації діючої речовини в аналізі.
У таких випадках метод все ще може становити частину аналітичної
схеми, за умови, що невідповідності усуваються шляхом використання іншого методу в схемі, який забезпечуватиме загальний рівень селективності, необхідний для дослідження [14].
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Мета дослідження. Метою дослідження даної роботи є аналіз та апробація існуючих методик ідентифікації речовин, що мають схожу молекулярну структуру, та їх кількісне дослідження.
Матеріали, інструменти та методики дослідження.
Дослідження
проводили у 2021 р. на базі лабораторії відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Для вирішення поставленої мети об’єктами дослідження було обрано порошкоподібну речовину,
що містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину,
обіг якої заборонено – мескалін та порошкоподібну речовину, що містить в
своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – 2С-В.
В якості стандартних зразків використовували метанольні розчини мескаліну та 2С-В з концентрацією речовини 1.01 мг/см3 та 1.00 мг/см3,
відповідно, отримані із колекції Черкаського НДЕКЦ МВС України.
Для якісної ідентифікації мескаліну та 2С-В використовували:
– газовий хроматограф Shimadzu GC 2010 Plus (ГХ) з мас-селективним
детектором GCМS-QP2020 EI (МСД). Хроматографічна колонка Rxi-5MS (30.0 м, 0.250 мм, 0.25 мкм);
– UV-VIS спектрометр THERMO «HELIOS γ»;
– інфрачервоний Фур’є – спектрометр Thermo Fisher Scientific Nicolet
380 FT-IR.
Для здійснення процесу екстракції та центрифугування з подальшою
фільтрацією використовували ультразвукову ванну (УЗВ) і центрифугу
ОПн-8.
Для приготування розчинів та для виконання аналізу використовувався
стандартизований скляний мірний посуд.
В процесі пробопідготовки та дослідження використано методики [8, с. 12-17] та [9, с. 18-33].
Викладення основного матеріалу.
Дослідження методом якісних аналітичних реакцій.
Для виявлення імовірної присутності в досліджуваній речовині мескаліну та 2C-B проводили кольорову реакцію з реактивом Маркі. Для цього
наважку речовини (або декілька крапель рідини) поміщали у заглиблення
планшетки для крапельних реакцій та додавали по краплі реактив Маркі до
зміни забарвлення [8, 9].
Наявність в об’єкті дослідження мескаліну додатково можна перевірити
за допомогою тесту Лібермана. Для цього наважку речовини (або декілька
крапель рідини) поміщали у заглиблення планшетки для крапельних реакцій та додавали по краплі реактив [10].
Результати, отримані методом якісних аналітичних реакцій, наведені в
табл. 3.
У випадках коли досліджувані речовини, мають забарвлення, що заважає
більшості крапельних реакцій (наприклад, колір таблетки відповідає кольору
реакції), дані речовини потребують попередньої пробопідготовки – одним із
варіантів якої є підготовка екстракту з подальшим його випарювання до сухого
залишку на поверхні білої фарфорової пластинки. Отриманий розчин можна
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використовувати для подальших досліджень. Слід наголосити, що дані кольорові реакції вказують лише на можливу присутність мескаліну та 2C-B в досліджуваних об’єктах.
Таблиця 3
Результати кольорових реакцій
Речовина
Мескалін
2C-B

Тест

Колір реакції

Маркі

помаранчеве → помаранчево-червоне

Лібермана
Маркі

чорне
жовте → зелене

Дослідження методом тонкошарової хроматографії.
Для проведення дослідження наважки досліджуваних речовин розчиняли у метанолі. Отримані розчини, а також розчини стандартних зразків,
наносили на стартову лінію хроматографічної пластини «Merck TLC Silica
gel 60 F254». Для надійної ідентифікації мескаліну та 2С-В хроматографування проводили в системах:
І. метанол : 25 % розчин аміаку (100:1.5);
ІІ. хлороформ : метанол : 25 % розчин аміаку (82:17:1) [8];
ІІІ. хлороформ : етанол : діетиламін (9:1:1).
Після піднімання лінії фронту розчинника на лінію фінішу, пластинки
виймали з камер, підсушували при кімнатній температурі (або в потоці теплого повітря) до повного зникнення запаху розчинника. З метою детектування хроматографічних зон досліджуваних речовин пластинки оглядали в
ультрафіолетових (далі – УФ) променях кварцової лампи при довжині хвилі
312 нм, виявляючи при цьому зони гасіння флуоресценції УФвипромінювання. Далі пластинки проявляли реактивом Маркі або 10 % розчином нінгідрину в етанолі. При нанесенні розчину нінгідрину пластинку
витримували при температурі 70 ºС не менше 10-15 хвилин. Орієнтовні
значення коефіцієнтів хроматографічної рухливості (Rf) для пластин
«Merck TLC Silica gel 60 F254» наведені в табл. 4.
Таблиця 4

Орієнтовні значення Rf речовин
Системи розчинників
Речовина

Забарвлення
Реактив
Розчин
Маркі
нінгідрину

І

ІІ

ІІІ

Мескалін

0.07

0.31

0.25

помаранчеве

фіолетове

2C-B

0.10

0.31

0.35

жовте →
зелене

фіолетове

Варто зазначити, що при використанні, як проявника, 10 %-го розчину
нінгідрину та візуалізацію результатів в УФ-променях, потрібно
387

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67

користуватися системою ІІІ, яка є більш специфічною для досліджуваних
речовин. При використанні як проявника реактиву Маркі зони чітко відрізняються за кольором. Наведені значення можуть змінюватися в залежності
від умов навколишнього середовища, партій реактивів, хроматографічних
пластин та інших факторів.
Дослідження методом ультрафіолетової спектроскопії.
З метою встановлення молекулярного складу об’єктів дослідження
проводилося дослідження методом молекулярного абсорбційного аналізу
в УФ-області спектра. Для цього репрезентативні наважки речовин масою
по 0.025 г, переносили в мірні колби. До першої колби додавали 25.0 см3
0.1 н хлоридної кислоти та проводили розчинення наважки на ультразвуковій ванні впродовж 30 хв. До другої колби додавали 25.0 см3 метанолу та
проводили розчинення наважки на ультразвуковій ванні впродовж 30 хв.
Отримані розчини центрифугували для відділення нерозчинних домішок
при 5000 об/хв. на центрифузі ОПн-8. Після центрифугування по 4 см3 розчини поміщували до кварцових кювет та проводили дослідження за спектрами поглинання в ультрафiолетовiй (УФ) області. УФ-спектри
реєстрували на спектрометрі THERMO «HELIOS γ» за наступних умов:
1.0 см

ширина кювети
0.5 нм

спектральний крок
200 нм/хв.

швидкість сканування
200-400 нм

діапазон довжин хвиль
Розшифрування зареєстрованих УФ-спектрів проводили з використанням програмного пакету «VISIONlite scan version 2.1».
В результаті проведеного дослідження встановили:
– на УФ-спектрі, знятому в слабко кислому середовищі, виявлено максимум поглинання при довжині хвилі 268 нм, який за літературними даними [11] характерний для мескаліну (рис. 6 табл. 6);
Таблиця 5

Молекулярні УФ-спектри речовин

Рис. 6. УФ-спектр мескаліну

388

Рис. 7. УФ-спектр 2С-В

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз

– на УФ-спектрі, знятому в нейтральному середовищі, виявлено максимум поглинання при довжині хвилі 296 нм, який за літературними даними [11] характерний для 2С-В (рис. 7 табл. 6);
– за рахунок схожої молекулярної структури мескалін та 2С-В мають
схожі УФ-спектри, що не дозволяє використовувати метод як специфічний;
– похідні фенілетиламіну дають схожі результати, тому метод молекулярного абсорбційного аналізу в УФ-області спектра не рекомендується
для їх якісної ідентифікації.
Дослідження методом інфрачервоної (далі – ІЧ) спектроскопії.
З метою встановлення молекулярного складу об’єктів дослідження
проводилося методом ІЧ-спектроскопії. Для цього невелику кількість речовин поміщували по черзі на кристал приставки ППВВ (порушеного повного внутрішнього відбиття) та проводили знімання за наступних умов:
приставка ППВВ
Smart Performer (кристал – Zn/Se)
діапазон реєстрації
4000-650 см-1
спектра
кількість сканів
32
програмне забезпечення
Omnic
Розшифрування зареєстрованих ІЧ-спектрів проводили за бібліотекою
ІЧ-спектрів з використанням програмного пакету «EZ OMNIC 7.4.127».
В результаті проведеного дослідження встановили:
– отримали молекулярний ІЧ-спектр речовини, зі смугами поглинання (1127 см-1, 1242 см-1, 1592 см-1, 996 см-1, 1513 см-1, 834 см-1), які за
наявністю та відносною інтенсивністю є характерними для мескаліну (рис. 8 табл. 6);
– отримали молекулярний ІЧ-спектр речовини, зі смугами поглинання (1250 см-1, 1500 см-1, 825 см-1, 740 см-1, 750 см-1), які за наявністю та
відносною інтенсивністю є характерними для 2С-В (рис. 9 табл. 6) [11].

Таблиця 6

Молекулярні ІЧ-спектри речовин

Рис. 8. ІЧ-спектр мескаліну

Рис. 9. ІЧ-спектр 2С-В

Дослідження методом газової хромато-мас-спектрометрії.
З метою встановлення якісного складу, від об’єктів дослідження відбирали репрезентативні наважки масою по 0.005 г, переносили в скляні
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флакони та розчиняли у метанолі об’ємом 5 см3 на ультразвуковій ванні
впродовж 30 хв. Отримані розчини центрифугували для відділення нерозчинних домішок при 5000 об/хв. на центрифузі ОПн-8. Після центрифугування по 1 см3 розчинів переносили до віал та досліджували за допомогою
газового хроматографа «Shimadzu GC 2010 Plus» з мас-селективним детектором «GCМS-QP2020 EI» за наступних умов (табл. 7) [10, 12]:

Таблиця 7

Робочі умови газового хроматографа з мас-детектором
Газовий хроматограф
Режим вводу проби
Поділ потоку газу-носія
Об’єм проби
Температурна програма
термостата хроматографа
Газ-носій
Потік газу-носія через колонку
Подача газу-носія
Колонка
Довжина, діаметр, товщина
покриття
Мас-селективний детектор (МСД)
Режим роботи МСД
Затримка для виходу розчинника
Температура іонного джерела
Температура інжектора
Температура інтерфейсу

Shimadzu GC 2010 Plus
з поділом потоку (Split)
20:1
1 мкл
100 0С (тримати 3 хв.), нагрів
15 0С/хв. до 260 0С (тримати 1 хв.)
Гелій
1.2 мл/хв.
Постійна
Rxi-5-MS, кат. № 13423
30.0 м * 0.250 мм * 0.25 мкм
GCМS-QP2020 EI
за повним іонним струмом (TIC)
діапазон сканування 35-450 а.о.м.
3.00 хв.
230 0С
250 0С
280 0С

По закінченні хроматографічного дослідження проводили аналіз
хроматограм за допомогою програмного забезпечення LabSolutions GCMS
solutions Version 4.45 SP1 із використанням мас-спектральних баз даних
NIST, SWGDRUG.
В результаті проведеного дослідження встановили:
– на хроматограмі об’єкта дослідження виявлено пік речовини із часом
утримання RT = 9.659 хв., мас-спектр якої ідентифіковано як мескалін (Mescaline) (рис. 10, 11 табл. 8) [11, 13];
– на хроматограмі об’єкта дослідження виявлено пік речовини із часом
утримання RT = 10.420 хв., мас-спектр якої ідентифіковано як 2С-В
(рис. 12, 13 табл. 8) [11, 13].
У випадках коли досліджувані речовини, мають забарвлення, що заважає більшості крапельних реакцій (наприклад, колір таблетки відповідає
кольору реакції), дані речовини потребують попередньої пробопідготовки –
одним із варіантів якої є підготовка екстракту з подальшим його випарювання до сухого залишку на поверхні білої фарфорової пластинки. Отриманий розчин можна використовувати для подальших досліджень. Слід
390

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз

наголосити, що дані кольорові реакції вказують лише на можливу присутність мескаліну та 2C-B в досліджуваних об’єктах.
Таблиця 8
Хроматограми та мас-спектри речовин

Рис. 10. Хроматограма мескаліну

Рис. 11. Мас-спектр мескаліну

Рис. 12. Хроматограма 2С-В

Рис. 13. Мас-спектр 2С-В

Кількісне визначення мескаліну та 2С-В проводилося методом газової
хромато-мас-спектрометрії [12]. Для визначення маси від попередньо гомогенізованих у фарфорових ступках об’єктів дослідження відбирали по дві
репрезентативні наважки, які розчиняли у 10.0 см3 метанолу на ультразвуковій ванні впродовж 30 хв. Отримані розчини центрифугували для
відділення нерозчинних домішок при 5000 об/хв. на центрифузі ОПн-8.
Після центрифугування по 1.0 см3 розчинів переносили до віал та досліджували за допомогою газового хроматографа з мас-селективним детектором за описаних вище умов (див. табл. 7).
При тих же умовах проводили хроматографування стандартних розчинів мескаліну у метанолі (концентрація основи 1.01 мг/см3) та 2С-В у метанолі (концентрація основи 1.00 мг/см3).
Вміст досліджуваної речовини розраховували за формулою 1 [12]:


де:

с ст. Sд.р.
*
*100%
с д.р. Sст.

(1)

ω – процентний вміст діючої речовини, %;
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сст. – концентрація розчину стандартного зразку діючої речовини,
мг/см3;
сд.р. – відношення маси наважки досліджуваної речовини до об’єму екстрагента, мг/см3;
Sд.р. – площа піку досліджуваної речовини, у.о.;
Sст. – площа піку стандартного зразку діючої речовини, у.о.
Масу досліджуваної речовини в наданій на дослідження речовині розраховували за формулою 2 [12]:

m д. р. 
де:

  m заг
100%

(2)

mд.р. – маса діючої речовини у наданій на дослідження речовині, г;
ω – процентний вміст діючої речовини, %;
mзаг. – маса речовини, що надана на дослідження, г.
Висновки.
1. Процес якісної ідентифікації мескаліну та 2С-В, або інших похідних
фенілетиламіну, включає в себе: екстракцію та пробопідготовку об’єктів дослідження; попереднє дослідження методом якісних аналітичних реакцій;
дослідження методом тонкошарової хроматографії (ТШХ); дослідження інструментальними методами, зокрема ІЧ-спектроскопією та газовою хроматографією з мас-селективним детектуванням.
2. Наведений у статті алгоритм дослідження мескаліну та 2С-В, або інших похідних фенілетиламіну, дозволяє точно та швидко провести якісну
ідентифікацію діючої речовини в об’єктах дослідження.
3. Запропоновано метод кількісного визначення діючої речовини в
об’єктах дослідження за допомогою методу газової хромато-мас-спектрометрії.
Незважаючи на проведене дослідження, слід зазначити, що вказаний
перелік приладової бази, методів та методик дослідження не є вичерпним.
Експерту слід керуватися наявністю відповідних літературних джерел та
наявністю відповідної аналітичної апаратури (газовий хроматограф, газовий хроматограф з мас-селективним детектором, рідинний хроматограф,
рідинний хроматограф з мас-селективним детектором тощо). У
відповідності до цього потрібно використовувати ті чи інші методики дослідження речовин. Вказані методики підлягають обов’язковій верифікації
перед застосуванням в лабораторії.
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EXPERT RESEARCH OF SUBSTANCES OF GROUP OF DERIVATIVES OF
PHENYLETHYLAMINE (ON EXAMPLE OF MESCALINE AND 2С-В)
D. Shynkarenko
I. Konopatska
R. Tsynda
K. Коrol
О. Posilsksyi
General physical and chemical descriptions of phenylethylamine presented
grosses-formulas, the molecular masses and indexes of chromatography maintenance of derivatives of phenylethylamine, register in the article, mescaline, and 2СВ behave to that.
During expert research of substances of a group of derivatives of phenylethylamine, the task of quality authentication of research objects that have an alike molecular structure stands before experts.
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The analytical approach intended for authentication of the investigated substances envisages the use of a few unconnected inter se methods: methods of
providing of high level of selectivity, middle and subzero level of selectivity.
The brought analytical charts over, that give a scientifically reasonable result,
when after every method positive result that confirms each other are arrived at.
The aim of the research of this work is an analysis and approbation of existent
methodologies of authentication of substances that have an alike molecular structure, and their quantitative research. The process of quality authentication of mescaline and 2С-В, or other derivatives of phenylethylamine, includes for itself extraction and preparation of the test. During realization of screening of the investigated
psychotropic substances (mescaline, 2С-В) used: method of quality analytical reactions, method of TLC, method of ultraviolet spectroscopy, method of infra-red spectroscopy, method of gas mass-spectrometry. Quantitative determination of mescaline and 2С-В was conducted by the method of gas mass-spectrometry.
At the research of substances of a group of derivatives to the phenylethylamine
expert, it follows to follow the presence of corresponding literary sources and the
presence of corresponding analytical equipment (GC, GC/MS, LC/MS, and others
like that). In accordance with it, it's needed to use those or other methodologies of
research of substances. The indicated methodologies are subject to obligatory verification before application in a laboratory.
Key words: phenylethylamine, mescaline, 2C-B, chromatography, spectrophotometry, chromato-mass spectroscopy.
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Міністерства юстиції України
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИГЕНАТІВ В
АВТОМОБІЛЬНИХ БЕНЗИНАХ
Розглянуті особливості криміналістичного дослідження складу оксигенатів, які використовуються при виготовленні автомобільних бензинів. Для
виготовлення сумішевих автомобільних бензинів використовують низькооктанову основу, в яку додають високооктанові компоненти. В якості високооктанових компонентів автомобільних бензинів в багатьох випадках використовують оксигенати (кисневмісні сполуки). До оксигенатів відносяться
нижчі спирти та етери. В якості низькооктанової бензинової основи сумішевих автомобільних бензинів часто використовують прямогонний бензин і
бензин газовий стабільний. У статті розглянуті результати дослідження
перерахованих компонентів автомобільних бензинів методом газорідинної
хроматографії.
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Ключові слова: сумішеві бензини, альтернативні бензини, оксигенати,
нижчі спирти, етери, біоетанол, компонент моторного палива альтернативний.

Постановка проблеми. Оксигенати (кисневмісні сполуки) – загальна
назва нижчих спиртів і простих ефірів (етерів), які застосовуються в якості
високооктанових компонентів моторних палив. Їх виробляють з альтернативної традиційним нафтовим паливам сировини: метанолу, етанолу,
фракцій бутиленів і амиленів, одержуваних з вугілля, газу, рослинних продуктів та важких нафтових залишків. Використання кисневмісних добавок
до бензину розширює ресурси палив і часто дозволяє підвищити їх
якість [1]. Оксигенати, які зазвичай використовуються: спирти (метанол (MeOH), етанол (EtOH); ізопропіловий спирт (IPA); n-бутанол (BuOH))
або етери (метил трет-бутиловий етер (MTБE); трет-амілметиловий
етер (TAME); трет-гексилметиловий етер (ТЕМА); етил трет-бутиловий
етер (ETБE); трет-аміл етиловий етер (TAEE) та діізопропіловий
етер (DIPE) [2].
Відповідно до Закону України про альтернативні види палива [3], високооктанові кисневмісні домішки (ВКД) розглядаються як альтернатива нафтовим компонентам моторних палив. Використання ВКД дозволить знизити
залежність України від імпортних нафтопродуктів та покращити експлуатаційні характеристики палив зі зниженням рівня шкідливих викидів у відпрацьованих газах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відповідно до загальноприйнятої технології [4] товарні автомобільні бензини отримують змішуванням компонентів, які отримують в результаті первинних або вторинних процесів нафтопереробки та присадок: зокрема алкіл бензину, бензину
каталітичного крекінгу, бензину каталітичного риформінгу (риформату),
бензину прямогонного, ізомерізату, газового бензину стабільного та кисневмісних сполук. Відповідно до ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні
Євро. Технічні умови» [5] в бензинах на нафтовій основі допускається
наступний об’ємний вміст оксигенатів (кисневмісних сполук): метанолу до
3 %; етанолу до 10 %; ізопропілового спирту до 12 %; ізобутилового спирту
до 15 %; третбутилового спирту до 15 % та етерів (С5 і вище) до 15 %. В
альтернативних бензинах за ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для
бензинових двигунів. Технічні умови» [6] допускається наступний об’ємний
вміст одноатомних спиртів (етилового та спиртів С3 і вище) від 10 до 50 %
та етерів до 15 %.
В табл. 1 наведені основні фізико-хімічні показники базового бензину
та оксигенатів, які використовують для покращення експлуатаційних характеристик базового бензину.
Перелічені компоненти змішують в певних пропорціях для отримання
товарного автомобільного бензину конкретної марки [4]. Пропорції компонентів залежать від їх фізико – хімічних властивостей, головною з яких є
октанове число або октановий індекс компонентів (октановий індекс це
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середнє арифметичне між октановим числом за моторним методом (ОЧМ)
та октановим числом за дослідницьким методом (ОЧД).

Таблиця 1

Показник
Густина при
200С, кг/м3
Температура
кипіння, 0С
Температура
застигання,0
С
Розчинність у
воді, %
ОЧД/ОЧМ

Базовий
бензин
710-770

МеОН

ЕtОН

IPA

ізо
BuOH

МТБЕ

ЕТБЕ

792

794

780

802

740,5

736,4

35-205

64,5

78,4

82,4

100

55,2

72,8

< -60

-93,9

-114,6

-89,5

-108

-108,6

-94

_

∞

∞

∞

22,5

4,6

1,2

85-98/
72-85
42,5

111/94

108/92

97/86

117/95 110/10 118/105
2
26,8
38,2
23,5

Теплота
22,3
26,9
33,3
згоряння,
МДж/кг
Примітка: ОЧД – октанове число за дослідницьким методом;
ОЧМ – октанове число за моторним методом.

Мета дослідження. Мета даної роботи полягає в дослідженні основних
оксигенатів, які використовуються для виготовлення та фальсифікації автомобільних бензинів за сумішевою технологією.
Викладення основного матеріалу.
Основні
результати
дослідження. Нижче будуть розглянуті особливості виробництва, хімічного
складу та фізико-хімічних властивостей основних оксигенатів які використовуються при виробництві сумішевих автомобільних бензинів.
Нижчі спирти: Метанол (МеОН)
Відповідно даних довідкової літератури [7] метанол (метиловий спирт,
карбінол, деревний спирт), формула CH3OH – найпростіший одноатомний
спирт. За нормальних умов метанол – це прозора, безбарвна, легкозаймиста і летка рідина зі слабким спиртовим запахом. Метиловий спирт –
отруйна речовина, що діє на нервову і судинну системи людини. Метиловий спирт тепер добувають синтетичним способом з монооксиду вуглецю і
водню при температурі 300-400°C і тиску 300-500 атм у присутності каталізатора – суміші оксидів хрому, цинку та ін. Сировиною для синтезу метанолу служить водяний газ (CO + H2), збагачений воднем. Основні фізикохімічні характеристики метанолу наведено в табл. 1.
Для встановлення видової приналежності метанолу та інших оксигенатів необхідно використовувати метод газорідинної хроматографії (ГРХ),
що надає можливість встановлювати відсотковий вміст компонентів у досліджуваних зразках оксигенатів. Нижче будуть наведені результати газохроматографічного дослідження основних оксигенатів сумішевих автомобільних бензинів, які досліджувались у Київському НДІСЕ.
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Досліджувані зразки оксигенатів сумішевих автомобільних бензинів
були прохроматографовані за наступних умов:
– капілярна колонка HP FFAP l = 50m, d = 0.32mm, товщина фази –
0.52mkm;
– газ-носій – азот, витрата його 40 мл за хвилину;
– температура інжектора – 2100С;
– температура детектора – 2200С;
– температура термостату: 500С (ізотерма – 10 хв.), 1300С (ізотерма –
2 хв.), 2100С (ізотерма);
– кількість проби: 1,0 мкл.
На рис. 1 наведено хроматограму зразка технічного метанолу за
ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95) «Метанол технічний. Технічні умови».
Відсотковий вміст основних компонентів досліджуваного зразка технічного метанолу наведено у табл. 2.

Рис. 1
Таблиця 2
Компонент
Метанол
Етанол
ізопропанол
ізобутанол
н-бутанол
Ацетон
діетиловий етер
МТБЕ

Група
Нижчі спирти
Нижчі спирти
Вищі спирти
Вищі спирти
Вищі спирти
кетони
етери
етери

Концентрація, %
96.1
0.034
0.025
1.25
0.069
0.059
0.001
0.697
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За результатами дослідження метанолу технічного методом ГРХ було
встановлено, що основним компонентом метанолу технічного є метанол (96,1 %). Відповідно ДСТУ 3057-95 у технічному метанолі вміст води не
повинен перевищувати 0,08 % і за своїм складом метанол технічний може
використовуватись при виготовленні автомобільних бензинів.
Етанол (EtОН)
Відповідно даних довідкової літератури [8] етанол (етиловий спирт,
винний спирт) – органічна сполука, представник ряду одноатомних спиртів
складу С2Н5ОН (скорочено EtOH). За звичайних умов є безбарвною, легкозаймистою рідиною. Виробництво етилового спирту можливо декількома
способами: мікробіологічними (біохімічним, шляхом спиртобродіння,
зброджування цукрів дріжджами), гідролізним, синтетичним та гідратаціею
етилену. Джерелами при першому способі виступають відновлювані рослинні сировинні компоненти, в структурі яких міститься багато вуглеводів.
Основним способом виробництва етанолу в Україні є спосіб спиртобродіння біологічно відновлюваної сировини. Основні фізико- хімічні характеристики етанолу наведено в табл. 1.
При вмісті етанолу у 96 % утворюється азеотропна суміш і тому у звичайному процесі дистиляції із суміші вода-етанол можна отримати ректифікований
етиловий спирт до 96,3 % [9]. Використання ректифікованого або технічного
спирту з вмістом залишкової води до 4 % не дозволяє їх пряме використання
для виготовлення автомобільних бензинів. При виготовленні автомобільних
бензинів використовується зневоднений етиловий спирт. Видалення води із товарного 96 % етилового спирту здійснюється такими методами, як азеотропна
перегонка або очистка молекулярними ситами, завдяки чому із суміші етанол
96 % – вода може бути отримано приблизно 99,5 % етанолу.
Для промислового виготовлення автомобільних бензинів використовуються зневоднені промислові продукти на основі етилового спирту такі як
біоетанол, компонент моторного палива альтернативний універсальний (КМПУ) та інші. Нижче будуть розглянуті характеристики основних етаноловмісних продуктів для виготовлення автомобільних бензинів.
Біоетанол
Біоетанол виробляється за ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні
умови». Відповідно до ДСТУ 7166:2010 біоетанол це спирт етиловий зневоднений, виготовлений з біомаси або зі спирту етилового-сирцю для використання як біопалива. Біоетанол призначено для виготовлення палива
моторного сумішевого, добавок до палив на основі біоетанолу – біокомпонентів моторного палива, отриманих синтезом із застосуванням біоетанолу
або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам
нормативних
документів
та
які
належать
до
біопалива [10].
ДСТУ 7166:2010 регламентує наступні основні фізико-хімічні показники
біоетанолу (табл. 3).
На рис. 2 наведено хроматограму зразка біоетанолу дослідженого у
кримінальному провадженні в Київському НДІСЕ.
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Назва показника
1. Зовнішній вигляд та колір
2. Густина за температури (20) 0С, кг/м3
3. Об’ємна частка води, %, не більше ніж
4. Об’ємна частка спирту етилового (органічних кисневмісних сполук), %, не
менше ніж
5. Об’ємна частка метанолу, %, не більше
ніж
6. Об’ємна частка циклогексану, %, не
більше ніж
7. Масова концентрація вищих спиртів С3 –
С5, г/дм3, не більше ніж
8. Об’ємна частка бензину (вуглеводнів),
%
9. Масова частка сірки, мг/кг, не більше ніж

Таблиця 3
Характеристика і норма
Прозора безбарвна рідина або
світло-жовтої забарви
Від 787 до 792
0,2
97,8-98,3
1,0
0,5
12,0
Від 1,0 до 1,5
10,0

Рис. 2

Відсотковий вміст основних компонентів досліджуваного зразка біоетанолу наведено у табл. 4.
Назва показника
1. Об’ємна частка етанолу (органічних кисневмісних сполук), %
2. Масова концентрація вищих спиртів, %, не
більше
3. Об’ємна частка циклогексану, %, не більше
ніж
4. Об’ємна частка метилового спирту, %, не
більше
5. Об’ємна частка загального вмісту вуглеводневих добавок (бензину), %

ДСТУ
7166:2010
97,8-98,3

Таблиця 4
Об’єкт
№1
98,1

12

1,4

0,5

0,2

1,0

1,1

1,0-1,5

1,2
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Таким чином, досліджений зразок біоетанолу за складом та встановленими
показниками відповідає вимогам ДСТУ 7166:2010 «Біоетанол. Технічні умови».
Компонент моторного палива альтернативний універсальний (КМПУ)
КМПУ виробляється за ТУ У 20.5-00372536-001:2013 «Компонент палива моторного альтернативного універсальний (КМПУ). Технічні умови».
Відповідно до нормативної документації КМПУ призначений для виробництва альтернативних видів моторного палива для двигунів внутрішнього
згоряння з іскровим запалюванням та бензину моторного сумішевого.
КМПУ отримують шляхом біоферментативної переробки вуглеводовмісної
відновлюваної рослинної сировини [11]. Компонент палива моторний альтернативний універсальний – це спирт етиловий зневоджений з комплексом добавок (домішок), який використовується для виготовлення сумішевих автомобільних бензинів. За складом КМПУ подібний до біоетанолу, але
відрізняється від нього наявністю ще одного високооктанового компонента – метил трет-бутилового етера (MTBE). На рис. 3 наведено хроматограма зразка компонента палива моторного альтернативного універсального, який досліджувався у кримінальному провадженні.

Рис. 3

Відсотковий вміст основних компонентів досліджуваного зразка КМПУ
у порівнянні з вимогами нормативної документації наведено у табл. 5.

Таблиця 5
Фактично
ТУ У 20.5одержані
00372536результати
001:2013
випробувань

Назва показника
1. Об’ємна частка
зину), %, не менше
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добавки (бен-

1,0

1,9
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Продовження табл. 5
2. Об’ємна частка оксигенату біологічного, %, не
менше
3. Об’ємна частка води, %, не більше
4. Об’ємна частка МТБЕ, %, не менше
5. Об’ємна частка циклогексану, %, не більше

97,5
0,2
0,05
0,5

97,8
0,2
0,5
0,1

Таким чином, досліджений зразок КМПУ за складом та встановленими
показниками відповідає вимогам ТУ У 20.5-00372536-001:2013 «Компонент
палива моторного альтернативного універсальний (КМПУ). Технічні
умови».
Нижчі спирти та промислова продукція на їх основі широко використовуються при виробництві сумішевих автомобільних бензинів. Основним
недоліком бензиново-спиртових палив є їх фазова нестабільність, обумовлена наявністю в них навіть невеликих кількостей води і, як наслідок, обмеженою взаємною розчинністю компонентів. Уведенням у спиртові палива
відповідних модифікаторів і стабілізаторів вдається подолати виникаючі
труднощі [12]. Для забезпечення стабільності спиртовмісних бензинів при
виробництві, зберіганні і використанні необхідно: запобігати потраплянню
в них води; використовувати стабілізуючі добавки або співрозчинники, гомогенізуючу систему бензин–вода–спирт. Як стабілізатори бензино-спиртових сумішей пропонується використовувати: аліфатичні спирти С3-С12,
прості і складні ефіри та їх металоорганічні похідні, кетони, аміни, ПАР, а
також гліколі та їх ефіри, альдегіди, кетали, ацетали, алкілкарбонати, карбонові кислоти та суміші зазначених сполук [12].
Етери: метил трет-бутиловий етер (MTBE)
Метил-трет-бутиловий етер, формула СН3—O—C(СН3)3 – продукт,
який може бути отриманий у великих кількостях шляхом взаємодії ізобутилену з метанолом [13]. Основні фізико- хімічні характеристики метил-третбутилового етеру наведено в табл. 1.
Серед оксигенатів метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ) першим знайшов найбільш широке застосування завдяки кращим фізико-хімічним властивостям (табл. 1) в порівнянні зі спиртами. МТБЕ має октанове число за
дослідним методом – 110, по моторному методу – 102.
Перевагою МТБЕ є хороша розчинність в бензині і при цьому він не вимивається з нього водою. На противагу деяким відомим антидетонаторам
на основі елементоорганічних сполук МТБЕ не применшує фізичну і хімічну
стабільність бензину, характеризується стабільними антидетонаційними
властивостями при зберіганні і експлуатації. МТБЕ не виділяється з бензину при низьких температурах і не робить агресивні дії на металеві та неметалеві деталі двигуна і системи розподілу палива [14].
Хроматограма зневодненої суміші етилового спирту, МТБЕ та нафтових вуглеводів (бензину) наведена на рис. 3.
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Товарні автомобільні бензини отримують змішуванням нафтових компонентів, високооктанових додатків та присадок. Перелічені компоненти
змішують в певних пропорціях для отримання товарного автомобільного
бензину конкретної марки. При виробництві палив необхідно дотримуватись технологічних умов виробництва автомобільних бензинів та
відповідності компонентів вимогам, які регламентуються ДСТУ 7687:2015
«Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та ДСТУ 8696:2016 «Паливо
альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови». В процесі виробництва бензинів необхідно контролювати детонаційну стійкість та інші
експлуатаційні характеристики компонентів для змішування та утворюваної бензинової суміші. Зазначені процеси реалізуються в умовах легального виробництва автомобільних бензинів на сертифікованих підприємствах з нафтопереробки та виробництва автомобільних палив.
Основною характеристикою автомобільних бензинів, яка визначає їх
експлуатаційні характеристики та відповідну товарну ціну, є детонаційна
стійкість. Детонаційна стійкість товарних бензинів залежить від їх хімічного
складу, який визначається умовами виробництва палива та вмістом компонентів в бензині, які здатні підвищувати октанове число.
Октанове число (ОЧ) для сумішевих бензинів розраховується за пропорційними формулами [15]:

ОЧ сумішевого бензину = Вб*ОЧ основа бензину + Вд*ОЧ компонентів
де В – вміст бензину та компонентів, ОЧ – октанове число.
Наприклад, якщо до 8 часток (80 %) низькооктанового компоненту з октановим числом за моторним методом ОЧМ=76 додати 2 частки (20 %) високооктанового оксигенату (етанолу) з ОЧМ=92, октанове число суміші
буде становити: 0,8*76 + 0,2*92 = 79,2. Використання перелічених компонентів має обмеження, пов’язані з екологією (ароматичні вуглеводні) та
сумісністю з матеріалами (спирти та ефіри).
Нижче будуть розглянуті окремі випадки криміналістичного дослідження складу фальсифікованих зразків автомобільних бензинів, які
проводились у Київському НДІСЕ. В кустарних (напівпромислових) умовах
для підвищення октанового числа бензинів в деяких випадках використовують оксигенати, які доступні та широко пропонуються на споживчому
ринку. В якості високооктанових домішок можливо використовувати товарні
біоетанол, КМПУ, МТБЕ, а також метанол технічний.
Дослідження зразків сумішевих бензинів методом ГРХ проводилось з
метою визначення їх хімічного складу за ДСТУ 7686:2015 «Бензин. Визначення індивідуальних складників методом газової хроматографії високого
ступеня роздільності на 100 – метровій капілярній колонці».
Зразки сумішевих бензинів були прохроматографовані за наступних умов:
– капілярна колонка DB-1, l = 100m, d = 0,5mm, товщина фази –
0,25 мкм;
– температура інжектора – 250оС;
– температура детектора (ПІД) – 300оС;
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– газ носій – гелій;
– потік газу носія – програмований 24 мл/хв.;
– температура
термостату:
30оС(15 хв) →50оС(1оС/min)→130оС
(2оС/min) →270оС(4оС/min).
– об’єм проби – 0,5 мкл, автоінжектор, поділ потоку 1:200.
На рис. 4 наведено хроматограму бензинової суміші, яка досліджувалась у кримінальному провадженні, пов’язаному з незаконним виробництвом автомобільних палив.

Рис. 4

Відсотковий вміст основних компонентів досліджуваного зразка бензинової суміші наведено у табл. 6.
Компонент
Метанол
МТБЕ
н-пентан
н-гексан
Бензол
Толуол
Етилбензол
м+п-ксилол
о-ксилол

Група
Оксигенати
Ароматичні вуглеводні
Неароматичні вуглеводні

Група
Оксигенати
Оксигенати
Насичені вуглеводні
Насичені вуглеводні
Ароматичні вуглеводні
Ароматичні вуглеводні
Ароматичні вуглеводні
Ароматичні вуглеводні
Ароматичні вуглеводні

Таблиця 6
Концентрація,%
23.11
57.97
0.972
0.971
0.72
0.001
0.047
0.234
0.223

Розрахунок по групам
Концентрація,%
82.363
1.376
16.261
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Відповідно до матеріалів кримінального провадження надана бензинова суміш розглядалась як товарний автомобільний бензин. Разом з тим
за результатами газохроматографічного дослідження встановлено, що основними компонентами досліджуваного зразка сумішевого бензину є оксигенати – метанол (23,11 %) та МТБЕ (57,92 %) та за вмістом метанолу зразок бензину не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 (не більше 3 % об.). За
вмістом етерів (метил трет-бутиловий етер (МТБЕ) (не більше 15 % об.)
зразок бензину також не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015. Загальний
вміст високооктанових компонентів у дослідженій бензиновій суміші становив 82,36 % при цьому вміст низькооктанових компонентів, можливо бензину газового стабільного, становив 17,64 %. Виходячи з наведеного відсоткового вмісту компонентів сумішевого бензину при використанні
середніх значень ОЧМ компонентів (метанолу ОЧМ=94, МТБЕ ОЧМ=102 та
бензину газового стабільного ОЧМ=72) за вищенаведеною пропорційною
розрахунковою формулою досліджувана бензинова суміш буде мати
ОЧМ=93,24. Наведене значення октанового числа досліджуваної суміші перевищує октанове число товарних автомобільних бензинів за ДСТУ
7687:2015 (ОЧМ не менше 88).
З наведеного прикладу видно, що при змішуванні низькооктанової бензинової основи, наприклад бензину газового стабільного та оксигенатів (нижчі спирти, етери) без використання складного технологічного
обладнання методом змішування можливо отримувати бензинову суміш з
високою детонаційною стійкістю, яка за складом є сфальсифікованим автомобільним бензином.
Висновки. Виробництво автомобільних бензинів може здійснюватися за
сумішевою технологією, яка не передбачає використання складного технологічного обладнання. При змішуванні у певних пропорціях низькооктанової
бензинової основи, наприклад бензину газового стабільного та оксигенатів (нижчі спирти, етери), які мають відповідні експлуатаційні характеристики, можливо отримувати товарний бензин, який буде відповідати вимогам
нормативної документації (ДСТУ) на автомобільні бензини.
Розглянута технологія також дозволяє при змішуванні в розрахованих
пропорціях товарних бензинів А-92 (А-95) з оксигенатами та бензином газовим стабільним покращити експлуатаційні характеристики (детонаційну
стійкість) отриманої бензинової суміші або збільшити об’єм одержуваної
бензинової суміші без покращення її експлуатаційних характеристик.
Умисне або випадкове порушення технології та рецептури виготовлення сумішевого автомобільного бензину призводить до виробництва
фальсифікованого за складом автомобільного бензину.
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FORENSIC INVESTIGATION
OF OXYGENATES IN MOTOR TYPES
OF GASOLINE
O. Sych
A. Kornienko
N. Yevtushenko
The main types of oxygenates, which are used in the manufacture of motor types
of gasoline, are considered. Oxygenates (oxygen-containing compounds) is the general name for lower alcohols and ethers used as high-octane components of motor
fuels. For the manufacture of motor types of gasoline, a low-octane base is used to
which high-octane components are added. In many cases, lower alcohols (methanol,
ethanol, etc.) and ethers (methyl tert-butyl ether, tert-amyl methyl ether, etc.) are
used as high-octane components of motor types of gasoline. Straight-run gasoline
and stable gasoline are often used as the low-octane gasoline base for mixed motor
types of gasoline.
Methanol (CH3OH) is the simplest monohydric alcohol. Methyl alcohol is now
produced synthetically from carbon monoxide (CO) and hydrogen (H2).
Ethanol (ethyl alcohol) is a representative of monohydric alcohols with the formula C2H5OH. The production of ethyl alcohol is possible in several ways: biochemical, hydrolysis, synthetic, or ethylene hydration. For the manufacture of motor types
of gasoline, dehydrated ethyl alcohol (bioethanol, an alternative universal component of motor fuel (KMPU), etc.) is used.
Bioethanol is produced according to DSTU 7166: 2010 "Bioethanol. Technical
mind". According to DSTU 7166: 2010, bioethanol is dehydrated ethyl alcohol made
from biomass or from raw ethyl alcohol for use as biofuel. As a technological and
denaturing additive, gasoline (petroleum products) is introduced into bioethanol in
an amount of up to 1.5 % by volume.
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KMPU is produced in accordance with TU U 20.5-00372536-001: 2013 "Component of firing motor alternative universal (KMPU). Technical conditions". An alternative universal motor fuel component is dehydrated ethyl alcohol with a complex of
additives, which is used for the manufacture of mixed motor types of gasoline and
alternative types of motor types of gasoline. Compositionally, KMPU is similar to bioethanol but differs from it in the presence of another high-octane component – methyl tert-butyl ether (MTBE).
Methyl tert-butyl ether, formula CH3-O-C (CH3)3 is a product that can be obtained in large quantities by reacting isobutylene with methanol. The advantage of
MTBE is its good solubility in gasoline, and, at the same time, it is not washed out of
it with water. MTBE does not impair the physical and chemical stability of gasoline;
it is characterized by stable anti-knock properties during storage and operation.
The article discusses the results of the study of the listed oxygenates by gasliquid chromatography. This method makes it possible to establish the qualitative
and quantitative composition of oxygenates and motor types of gasoline based on
them.
It is shown that from readily available petroleum components (stable gas gasoline) without the use of complex technological equipment by mixing with oxygenates,
it is possible to obtain a gasoline mixture with a high detonation resistance, which is
fake gasoline in composition.
When mixing in certain proportions a low-octane gasoline base, for example,
stable gas gasoline and oxygenates (lower alcohols, ethers), which have appropriate
performance characteristics, it is possible to obtain commercial gasoline that will
meet the requirements of regulatory documents (DSTU) for motor types of gasoline.
The considered technology also allows, when mixing in the calculated proportions of commercial gasoline A-92 (A-95) with oxygenates and stable gasoline, to
improve the operational characteristics (knock resistance) of the obtained gasoline
mixture or to increase the volume of the resulting gasoline mixture without improving
its operational characteristics.
Key words: blended types of gasoline, alternative types of gasoline, oxygenates, lower alcohols, ethers, bioethanol, alternative motor fuel component universal.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ ОЗНАКАМИ
КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ
Запропоновано оцінювати вагомість металографічних ознак, зокрема
тих, що використовують кількісні параметри евтектики, у сукупності з іншими ознаками, які можуть характеризувати якість мідних провідників. Показана актуальність проведення додаткових досліджень якісних і контрафактних провідників та врахування можливого використання контрафактних провідників у методичному забезпеченні експертних досліджень.
Ключові слова: дослідження провідників із ознаками короткого замикання, контрафактні провідники, металографічні дослідження провідників із
місця пожежі.

Постановка проблеми. Відповідно до статистичних даних про пожежі
у світі, їх кількість щороку збільшується. Основну причину пожеж становлять електротехнічні вироби, з яких найбільшу групу складають кабелі і
проводи. За рангом пожежної небезпеки, який включає три основні статистичні показники: число пожеж, збиток, що наноситься, і число загиблих під
час пожежі людей, електропроводка є лідером серед інших причин джерела пожежі.
На сьогодні найбільшу групу серед електричних провідників складають
вироби з міді, яка має найкращі електротехнічні характеристики з числа металів, доступних для широкого застосування.
Електротехнічні властивості технічної міді, призначеної для виготовлення провідників, визначаються ступенем чистоти металу від
домішок (електротехнічну мідь іноді невірно називають мікролегованим
сплавом).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням експертного дослідження провідників із ознаками короткого замикання приділяли увагу
Л. С. Митричев, Б. В. Степанов, О. Р. Россинська, С. І.Зернов та інші автори. Проте, проблеми, обумовлені коротким замиканням контрафактних
провідників, на сьогодні залишаються недостатньо дослідженими.
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Мета дослідження. Оцінка вагомості металографічних ознак, зокрема
тих, що використовують кількісні параметри евтектики, у сукупності з іншими ознаками, які можуть характеризувати якість мідних провідників.
Викладення основного матеріалу.
Електричний
опір
мідного
провідника визначається вмістом домішок, у зв’язку з чим їх вміст регламентується технічними стандартами. Деякі види домішок мають екстремальний вплив на електропровідні властивості мідного провідника.
Так, для мідної катанки (круглий прокат, з якого виготовляють кабельно-провідникову продукцію), технічними вимогами регламентується
вміст 19 основних домішок, 18 з яких мають верхній поріг на рівні лише
декількох тисячних відсотка, вміст кисню обмежений 0,04 %. Обмежується
також сумарний зміст всіх домішок [1].
Для технічної міді (електротехнічної катанки), також встановлені вимоги щодо стану поверхні та кольору – поверхня має бути «чистою, світлою, без тріщин, закатів, прирізів, задирів, плен, сторонніх домішок, раковин, окалини, слідів окислення» [1].
При проектуванні електричної мережі, відповідно до електричних
навантажень, використовується провід з конкретними параметрами, загальним з яких є діаметр провідника. Технічні рекомендації для вибору перерізу провідника в залежності від електричного навантаження, передбачають використання провідника належної якості, що гарантує отримання
певних необхідних електротехнічних характеристик мережі.
Проблема якості кабельно-провідникової продукції має постійну актуальність, оскільки витрати на виготовлення контрафактної продукції (яка
має більший вміст домішок) значно нижчі за витрати на всіх етапах виготовлення металу для мідної катанки.
За деякими оцінками, контрафактна електротехнічна продукція на вітчизняному ринку посідає друге місце після медичних препаратів – «часто
товари, сховані в переконливій упаковці відомих брендів, які реалізують не
лише з базарних лотків, а й у потужних супермаркетах, не відповідають
чинним в Україні вимогам» [2].
Враховуючи, що випадки реалізації контрафактної кабельно-провідникової продукції мають місце, логічно припустити, що вона використовується
при монтажі електричних мереж. Внаслідок невідповідності електротехнічних характеристик таких виробів, зокрема – підвищення електричного
опору внаслідок неконтрольованого вмісту домішок, слід очікувати більш
часте виникнення аварійних режимів в електромережах, прокладених з неякісної проводки.
Також логічно припустити, що частка пожеж, які виникли внаслідок короткого замикання проводів, буде значно вище для тих об’єктів, в яких використано неякісну кабельно-провідникову продукцію.
Слід також відмітити, що крім електротехнічних характеристик, якісна
продукція має певний рівень механічних характеристик. Однією з важливих
механічних властивостей проводу є пластичність, яка визначає можливість
перегину без повного або часткового руйнування.
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Оскільки дешева контрафактна продукція має більший вміст домішок,
пластичність неякісних проводів при здійсненні електромонтажу також буде
недостатньою, що призведе або до повного або часткового руйнування
проводу при перегині, або до виникнення поверхневих тріщин. В обох
випадках створюються умови збільшення електричного опору, в залежності від величини струму, як на момент пошкодження, так і у короткостроковій або довгостроковій перспективі.
Такі пошкодження призводять не лише до значного підвищення електричного опору, але й до зменшення механічних властивостей та обриву
проводів в умовах навантажень, які передбачені для якісної проводки.
За оцінками даних минулих років [3], близько 30 відсотків пожеж, що виникають щороку в Україні і під час яких гине в середньому близько 500 людей, спричинені саме кабельно-провідниковою продукцією, яка фактично
не відповідає задекларованим вимогам.
Науково-дослідницькі роботи щодо методичного забезпечення
експертних досліджень провідників з ознаками оплавлень, що утворилися
внаслідок короткого замикання, а також інструментальних методів дослідження провідників, вилучених із місць пожеж, проводяться більш ніж
50 років.
Паралельно з такими дослідженнями створюються відповідні методики
дослідження провідників з ознаками короткого замикання, які також розробляються не один десяток років, в них використовуються складні інструментальні дослідження внутрішньої будови структури металу, наявності
певних сполук та їх об’ємної частки.
Історично склалося, що об’єктами в наукових та експертних дослідженнях була якісна провідникова продукція. При прокладанні електромереж
раніше також використовувалися провідники, які мали якість, що передбачена нормативами.
У сучасних методичних напрацюваннях та напрацюваннях минулих
років [4], одним із важливих етапів дослідження для отримання фактичних
даних, аналіз яких є підґрунтям для формування висновку експертом, є,
зокрема, металографічний аналіз.
На рис. 1 у якості ілюстрації, приведені фото протравлених шліфів перетину об’єктів дослідження – мідних провідників з ознаками короткого замикання.
Зображення а і б на рис. 1 наочно демонструють значну різницю у вигляді шліфів провідників із місць пожеж для різного вмісту кисню, та
відповідно, морфології і кількості евтектики.
Згідно з методиками дослідження, однією із основних ознак, є кількісний вміст кисню, якій визначається за вмістом евтектики Cu-Cu2O. Цей
показник застосовується для вирішення питання щодо відповідності моменту виникнення короткого замикання пожежі, тобто, коротке замикання
відповідає умовам до виникнення пожежі («первинне замикання») або
відповідає розжареному середовищу («вторинне замикання»).
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а

б
Рис. 1. Евтектика Cu-Cu2O в оплавленні провідників із місць пожежі

При цьому, в методичних матеріалах, отриманих за результатами наукових і практичних досліджень, кількісні параметри для евтектики отримані
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для якісних мідних проводів, вміст кисню в яких регламентується
відповідними стандартами [6].
Оскільки для контрафактної продукції вміст кисню невідомий, слід
вкрай обережно застосовувати кількісні та якісні металографічні характеристики евтектичних фаз для підготовки висновку з визначення теплофізичних умов на момент короткого замикання.
Для контрафактних мідних провідників, враховуючи економію на технологічних етапах та сировині, слід очікувати вміст домішок на верхніх межах
розчинення у рідкому металі, зокрема кисню, що суттєво відрізняється від
довідкових матеріалів для оцінки вмісту кисню в провідниках із місць пожеж. Таким чином, трактування кількісного металографічного аналізу без
даних про якість провідника суттєво ускладнюється.
Для напрацювання рекомендацій щодо дослідження провідників з ознаками короткого замикання з урахуванням використання контрафактних
мідних провідників, необхідне проведення додаткових досліджень. Одним
з перших етапів досліджень вбачається проведення порівняльних досліджень 10-20 мідних проводів, з яких половина представлена зразками
проводів 30-40 річної давнини, інша половина – «сучасні» проводи. Серед
найголовніших досліджень – визначення вмісту кисню та проведення
відповідних металографічних досліджень.
При відборі зразків «сучасних» дротів, у якості експресних методів доцільно використати візуальний контроль проводу під ізоляцією та проби на
перегін.
За практичними рекомендаціями, поверхня неякісних провідників має
тусклий, нерівномірний, з нехарактерними для мідного провідника
відтінками блиск. Зазначене відповідає тому, що понад нормований вміст
кисню, внаслідок утворення нерозчинених фаз, змінює фізико-механічні
властивості, зокрема, різко погіршується пластичність.
Так, при виробництві мідної катанки використовується випробування на
злам при скручуванні-розкручуванні – виробниками встановлюється кількість циклів скручування-розкручуванні в залежності від діаметру дроту.
Висновки. Вважається за доцільне використання таких експресних випробувань на начальних етапах експертного дослідження для оцінки
ймовірності того, що об’єктом дослідження є контрафактна продукція. У
разі підтвердження факту використання неякісного проводу, при трактуванні результатів металографічних досліджень слід виходити з припущення щодо можливості вмісту кисню у провіднику до пожежі на рівні межі
розчинення у рідкому металі.
Також потребують розробки зміни або доповнення до існуючих методичних напрацювань з дослідження провідників із місць пожеж з урахуванням можливості наявності контрафактних провідників серед об’єктів досліджень, особливо в частині металографічних досліджень.
В експертних дослідженнях, на сьогодні, вважається за доцільне
здійснювати оцінку наданих на дослідження об’єктів за візуальними ознаками та фізичними властивостями за результатами експрес-випробувань.
Для проведення таких експресних випробувань і досліджень необхідно
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отримання непошкоджених пожежею ділянок об’єктів дослідження, у разі їх
відсутності в первинних матеріалах для досліджень, потрібно додаткове
звернення з метою з’ясування питання щодо можливості їх отримання.
Перелік посилань
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EXAMINATION OF COUNTERFEIT CONDUCTORS WITH SIGNS
OF A SHORT CIRCUIT
O. Koshel
The article reviews an expert study of conductors with melting due to a short
circuit from the places of fires. Given the urgency of the problem of low-quality conductors on sale, the issue of studying such objects is considered. The use of counterfeit cable and wire products leads to fires, resulting in both material losses and
deaths, while the number of fires caused by low-quality products is increasing.
For the most used copper wires, the electrical properties are determined by the
presence of impurities, some of which have a significant effect on electrical resistance. The technical standards for round copper electrical rolling (rolled wire) regulate 19 types of impurities, the content of which is limited to thousandths of a percentage only. Thus, the oxygen content is limited to 0.04 %.
In counterfeit products the content of impurities can be limited only by the limit
of solubility in liquid metal. In particular, the oxygen content can reach such limits
when there will be a copper eutectic with an oxygen content of 0.39 %. In this case
not only electrical, but also mechanical and external properties will change, which
practically are manifested as a decrease in plasticity and defects in the conductor
surface.
The development of methods for studying conductors with melting has been going on for more than a decade, but nowadays not all of the issues of methodological
support have been resolved. The use of such indicators as presence of an eutectic
phase in copper conductors in the case of counterfeit products does not have methodological support and additional research is necessary.
Given the possibility that low-quality conductors could be present among the
objects of study, it is proposed to use the results of metallographic studies only for
cases of undoubted use of only high-quality conductors.
For express assessment in expert studies of the copper wire quality, it is recommended to use tests for twisting-untwisting (assessment of mechanical properties)
and surface evaluation of the conductor under insulation on samples of areas which
are not damaged by fire. The parameters of the surface condition and rejection signs,
the number of twisting-unwinding cycles are set by the manufacturer depending on
the diameter of the wire.
Key words: research of conductors with signs of short circuit, counterfeit conductors, metallographic researches of conductors from fire places.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКІВ ІЗ
ОЗНАКАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ
Розглянуто вплив короткого замикання на пошкодження біметалевого
провідника. Проведений металографічний аналіз, досліджено хімічний склад фаз
металу оплавленої ділянки алюмомідної жили, що утворилася внаслідок проходження через провідник надструму. Виявлено і узагальнено особливості морфологічних і структурних ознак, що формуються в оплавленнях алюмомідного
провідника при струмовому перевантаженні і короткому замиканні.
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Постановка проблеми.
Прагнення
екологічно
спрямованого
заміщення паливних механізмів електричними в умовах зростання вартості
природного газу логічно призводить до збільшення питомого споживання
електроенергії усе більшою кількістю електроприладів високої потужності.
Повідомлення інформаційних служб МНС свідчать про зростання
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виникнення пожеж, пов’язаних із розвитком аварійних режимів роботи
електромереж у вигляді струмових перевантажень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Специфіка розслідування
пожеж пов’язана насамперед зі знищенням слідової інформації щодо обставин їх виникнення і розповсюдження. Оскільки такі вироби господарського і спеціального призначення як електропровідники є обов’язковою складовою оснащення будинків, об’єктів і споруд та завжди присутні в
електротехнічних пристроях і апаратурі, при розслідуванні пожеж однією з
головних стає версія про їх причетність до виникнення горіння аварійних
режимів в електрообладнанні і електричній проводці.
Зокрема це обумовлено порівняно високою температурою плавлення
металу (для найбільш вживаних алюмінієвих і мідних провідників це,
відповідно, близько 660°С і 1100° С, для сталевих – понад 1500° С) [1].
Тобто за температурних умов, за яких вироби з деревини, полімерів та інших розповсюджених легкозаймистих матеріалів знищуються, провідники,
як більш термостійки, в значно меншій мірі піддаються руйнівному впливу
пожежі.
Приховані струмові перевантаження призводять до пошкодження із середини ізоляційного покриття провідників [2-5], що створює умови режиму
короткого замикання, при якому сила струму може перевищувати робочі
значення у сотні разів, що, у свою чергу, уможливлює виникнення осередків
займання.
При цьому має місце і зворотній причинно-наслідковий зв’язок [2-5],
коли в умовах зовнішнього термічного впливу пожежі порушується
цілісність ізоляції провідників, результатом чого стає утворення оплавлень
короткого замикання (далі – КЗ). І хоч останнє на даний час є досить дослідженим із експертно-криміналістичної точки зору пожежонебезпечним
режимом, у профільній методичній літературі відсутні відомості щодо
структурних особливостей і хімічного складу металу оплавлень КЗ на біметалевих алюмомідних провідниках.
Мета дослідження. Визначити особливості судово-експертного дослідження біметалевих провідників із ознаками короткого замикання і розкрити обумовленні останнім явищем структурні особливості та хімічний
склад металу оплавлень на алюмомідних провідниках такого типу.
Викладення основного матеріалу. Встановлення прямого або зворотного причинно-наслідкового зв’язку між пожежею та коротким замиканням на електричних провідниках можливе завдяки тому, що метал
провідників здатний зберігати ситуаційну слідову інформацію в мікроструктурі, яка фіксує параметри стану металу як в процесі його затвердіння, так
і після цього, разом із змінами фізико-хімічних (у першу чергу температурних) умов навколишнього середовища. До того ж, уявлення експерта, який
досліджує короткі замикання на провідниках, про початковий стан і специфічні характеристики загалом стандартизованого металу цих провідників у
значній мірі сприяють ідентифікації зазначених вище ознак і слідів.
На даний час основними матеріалами для виробництва кабельної продукції є мідь і алюміній. З цим пов’язано наповненість існуючих методичних
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посібників розробками інструментальних методів встановлення відносного
моменту виникнення коротких замикань – так званих «первинних» КЗ (таких, що виникли до пожежі і могли ініціювати її) і «вторинних» КЗ (таких, що
утворилися в умовах пожежі) – виключно для мідних і алюмінієвих
провідників [6-9].
Біметалеві провідники несправедливо залишились поза увагою
профільної методичної літератури. Про те, що зазначений факт є упущенням, свідчать непоодинокі випадки надходження фрагментів алюмінієвомідної проводки із ознаками оплавлення в якості об’єктів експертного дослідження під час розслідування причин виникнення пожеж.
Слід зазначити, що поєднання міді і алюмінію у біметалевому дроті дозволяє отримати продукт, що поєднує переваги цих двох металів, а отже
робить його привабливим для використання у побуті і промисловості.
Відповідно до [10], біметалеві провідники поєднують у собі електропровідність міді з легкою вагою алюмінію. Переваги забезпечують економію
ваги, підвищену гнучкість, зниження корозії і, як наслідок, збільшення
терміну експлуатації кабельно-провідникової продукції.
Конструктивно алюмомідний провідник являє собою центральну жилу
з алюмінію, зовні плаковану міддю шляхом спільного гарячого волочіння
основного металу (алюмінію) і покриття (міді) [10, 11], де мідна складова
займає до 20 % поперечного перерізу провідника (рис. 1) [12].

Конструкція біметалевого провідника
алюмінієва
жила

шар міді
а

б

Рис. 1. Зрізи біметалевих алюмомідних кабелів різних діаметрів (а),
схематичне зображення зрізу такого кабелю (б)

Загалом біметалевий провідниковий матеріал – це багатошаровий
провідниковий матеріал, що складається з двох шарів металів, поверхні
яких знаходяться у стані молекулярно-атомного зчеплення [13]. Технологія
отримання біметалевого проводу міститься у термомеханічному з’єднанні
алюмінієвої жили і мідної оболонки, виготовленої з пласкої стрічки
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розрахованих розмірів. Обгорнуту мідною стрічкою алюмінієву жилу
нагрівають і протягують через калібровані з певним шагом вальки, в результаті чого утворюється композиційний матеріал з міді та алюмінію, що
володіє властивостями обох металів. У подальшому його можна обробляти
методом волочіння для отримання проводів меншого діаметру, при цьому
співвідношення металів у провіднику зберігається.
Слід зазначити, що різниця вихідних фізичних характеристик міді і
алюмінію, поєднаних у біметалевому провіднику, з експертної точки зору,
може створити умови для помилкової оцінки оплавлення КЗ алюмомідної
жили на стадії її морфологічного дослідження. Оскільки температура плавлення міді вища за температуру плавлення алюмінію, розплавлення масиву металу алюмінієвого сердечника може не спричинити суттєвого пошкодження мідної оболонки на прилеглій до оплавлення ділянці
біметалевого провідника. Зовні зона оплавлення алюмомідного провідника
звичайно являє собою оплавлену ділянку світло-сірого кольору (алюмінієво-мідного сплаву) на жовтому (мідному) провіднику (рис. 2).

а

б

в

Рис. 2. Оплавлення короткого замикання на біметалевих провідниках
а – збільшене зображення оплавлення КЗ провідника № 1, б – збільшене
зображення оплавлення КЗ провідника № 2, в – загальний вигляд вилучених
біметалевих провідників

Завдяки зазначеним морфологічним особливостям локалізоване
оплавлення (у тому числі оплавлення КЗ) біметалевого провідника можна
помилково прийняти за наплавлення стороннього металу на поверхні монометалевого мідного провідника.
Така помилка набагато менш очікувана у випадку поєднання у біметалевому провіднику сталі і міді. Оплавлення сталево-мідного провідника на
прилеглих до нього ділянках буде розігрівати сталевий сердечник до температур, вищих температури плавлення міді, провокуючи пошкодження
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мідної оболонки, що дасть можливість візуально визначити багатошаровий
характер досліджуваного дроту.
Наведений з експертної практики приклад дослідження біметалевих (алюмомідних) провідників з ознаками короткого замикання, вилучених
з місця пожежі (у даному випадку пожежа відбувалась у житловому будинку), вказує, що ці вилучені провідники, окрім світло-сірого забарвлення
оплавлених кінців, загалом мають вигляд мідних провідників (рис. 2).
Локальний характер, округла форма оплавлень № 1 і № 2, наявність на
них кратероподібних заглиблень свідчать про те, що дані оплавлення утворились внаслідок короткого замикання. З метою встановлення умов навколишнього середовища (холодне чи розжарене), в якому відбувалось замикання, досліджувалась мікроструктура оплавлень КЗ при різних
збільшеннях.
На рис. 3 представлено мікроструктуру оплавлень КЗ алюмомідних
провідників № 1 і № 2 (дослідження проводилось при збільшеннях 50х).

а

б

Рис. 3. Мікроструктура оплавлень КЗ алюмомідних провідників (х50)
а – провідник № 1, б – провідник № 2

Структура оплавлень КЗ досліджуваних провідників загалом складається з витягнутих переважно у бік їх поверхні світлих зерен металу кристалічного каркасу, первісно утвореного у ході затвердіння металу, а також
оточуючої ці зерна багатофазної евтектики. Зазначена орієнтація
первісних зерен найбільш ймовірно пов’язана із залишковим збереженням
на досліджуваній ділянці провідника мідної оболонки, яка й створювала
умови для направленої кристалізації оплавлення.
Дослідження мікроструктури металу оплавлень КЗ, а також встановлення хімічного складу первісних зерен та складових евтектичних утворень
проводилося на скануючому електронному мікроскопі TESCAN Vega 3 із
енергодисперсійним рентгенівським детектором OXFORDX-MaxN 20, за таких умов:
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– збільшення:
– прискорююча напруга:
– діапазон аналізу елементів:
– час експозиції для кожного спектра:

100÷10000×;
10 кВ;
від 4Be до92U;
100 с.

– детектування

BSE

– час експозиції для кожного спектра:

100 с.

Зерно первісного кристалічного каркасу (52 % Сu, 48 % Аl)

Вторинні (перлітоподібні) зерна.
Темні пластини (73 % Аl, 23 % Сu,
3 % О)

Евтектичний сплав завершальної
стадії кристалізації. Чорні плями –
майже суцільний алюміній (сліди міді),
точкові вкраплення (66 % Аl,
28 % Сu, 2.7 % О)

Пора

а

Рис. 4. Мікроструктура оплавлення КЗ алюмомідного провідника
а – збільшення 400х, б – збільшення 3000х.

У випадку біметалевих провідників, таких, як дріт з алюмінію, плакований міддю, аналіз структури оплавлення виконується в режимі детектування пружно відбитих електронів (BSE), що створює фазовий контраст залежно від масового номера елементів, які формують місце оплавлення.
Відповідно до геометричних особливостей та розподілу сформованих
зерен і змішаних фаз спершу формувався кристалічний каркас з мідноалюмінієвого сплаву зі складом 52 % Сu і 48 % Аl (рис. 4а). На макроструктурі (рис. 3) він представлений скупченням на границях провідника переважно витягнутих зерен білого кольору, а також розподіленими в металі
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серцевини оплавлення поодинокими дендритами невизначеної конфігурації.
У другу чергу навколо сформованих первісних зерен, як осередків кристалізації, а також виокремлено від них, формувалися угрупування двофазних евтектоїдних (перлітоподібних) зерен. Евтектична двофазна структура
останніх складається з тонких пластин темного кольору алюмоміднокисневого
сплаву (73 % Аl,
23 % Сu,
3%
О)
на
світлому
фоні
мідноалюмінієвого (52 % Сu, 48 % Аl) сплаву (рис. 4а). Ці зерна укрупнені,
мають переважно рівноосну форму. Останнє свідчить про те, що вторинні
зерна формувалися більш тривалий час і в умовах більш високих, у
порівнянні з первісними зернами (дендритами), температур навколишнього середовища.
Завершальною стадією кристалізації оплавлення КЗ досліджуваного
біметалевого алюмомідного провідника стало формування на границях
перлітоподібних зерен з пластинчастими дрібнодисперсними фазами пограничної евтектики (рис. 4а), що має найнижчу температуру кристалізації
і складається зі світлої мідно-алюмінієвої фази (52 % Сu, 48 % Аl,), темної
алюмомідної фази (майже суцільний Аl, сліди міді) та світлих вкраплень в
останній зі складом 66 % Аl, 28 % Сu, 2.7 % О (рис. 4б).
Результати проведеного металографічного аналізу свідчать про те, що
при дослідженні мікроструктури оплавлення КЗ будь-якого біметалевого
(триметалевого) провідника про стан (холодний чи розжарений) зовнішнього середовища, у якому відбувалось оплавлення, слід робити висновки
саме за геометрією первісно утворених зерен (перерізу кристалічного каркасу). Тобто, як і при дослідженні монометалевих (мідних і алюмінієвих)
провідників, оцінці підлягають найбільш тугоплавкі складові кристалічної
спільноти затверділого металу оплавлення КЗ, які формуються в умовах
мінімальних температурних видозмін неоплавленої ділянки провідника та
інших контактуючих з провідником середовищ.
Зокрема, для наведеного в статті у якості прикладу біметалевого
провідника дрібнодисперсність первісних зерен мідноалюмінієвого
сплаву (52 % Сu, 48 % Аl), їх виражено витягнута у бік поверхні провідника
форма свідчить про прискорене направлене затвердіння в умовах достатньо високого градієнту температур між розплавленою краплею і провідником, а отже про те, що оплавлення КЗ на досліджуваному провіднику було
утворено у нерозжареному середовищі і загалом відповідає первинному
короткому замиканню.
Автори зосередили увагу на морфологічних особливостях локалізованих оплавлень алюмомідних провідників з метою уникнення хибного сприйняття оплавлень КЗ алюмомідних провідників як наплавлень стороннього
металу на монометалевих мідних провідниках.
Висновки. Наведені у статті дані можуть бути використані в ході проведення експертиз у справах про пожежі і електротехнічних експертизах,
зокрема при дослідженні морфології і описі структур металу оплавлень короткого замикання біметалевих провідників. При цьому автори звертають
увагу на те, що в даній статті розглянуто лише окремий випадок
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оплавлення КЗ біметалевого провідника, вилученого з місця пожежі, де на
структуру оплавленої КЗ ділянки, а також на хімічний склад її фаз впливали
конкретні зовнішні електричні і температурні чинники. В інших випадках ситуація може дещо змінюватися залежно від напруги в системі живлення,
характеру дуги, температури навколишнього середовища, геометрії
провідника тощо. Отже, наукові дослідження у даному напрямку, в першу
чергу із моделюванням коротких замикань, проведенням фазового аналізу
металу оплавлень, доцільно продовжувати.
Перелік посилань
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FEATURES OF THE STUDY OF BIMETALLIC CONDUCTORS WITH SIGNS
OF A SHORT CIRCUIT
O. Fedulova
O. Koshel
V. Prystupa
In the process of investigating fires, the version of involvement in the occurrence
of burning emergency modes in electrical equipment and electrical wiring often becomes one of the main ones. The consequence of the current overload of electrical
conductors is the appearance of localized short circuit melting on them.
In the indicated context, the most important stage of the study is the establishment of a direct or reverse causal relationship between a fire and a short circuit. The
latter is possible due to the fact that the conductor metal is able to store situational
trace information in the microstructure, which fixes the parameters of the state of the
metal both during its solidification and after that, together with changes in the physicochemical (primarily temperature) environmental conditions.
The main materials for the production of the most common cable products at the
moment are copper and aluminium, which is the reason for the fullness of the existing
methodological manuals with the development of instrumental methods for establishing the moment of occurrence of short circuits relative to fire exclusively for copper and aluminium conductors.
Bimetallic conductors undeservedly remained outside the field of view of specialized methodological literature. The fact that this fact is an omission is evidenced
by repeated cases of receipt of melted fragments of aluminium-copper wiring as objects of expert research in investigations into the causes of fires.
The article pays special attention to the design of bimetallic conductors and the
related features of the morphology of the melted areas to avoid erroneous interpretation of the melting of a short circuit of an aluminium-copper, as the deposition of
foreign metal on a monometallic copper conductor.
Also, the purpose of this work was to provide specialists who are to investigate
short circuits on bimetallic aluminium-copper conductors, including with a metallographic analysis, information missing in the specialised methodological literature regarding the structural features and chemical composition of the short circuit melting
metal on conductors of this type.
An example from the expert practice of studying bimetallic (aluminium-copper)
conductors with signs of a short circuit is given.
The data presented in the article are based on studies using optical and scanning electron microscopy.
Key words: metallographic analysis, short circuit, forensic fire expert, overcurrent, melting, bimetal, wiring.
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Постановка проблеми. Проведення розслідування злочину на місці
події упродовж перших годин з моменту його скоєння є вирішальним для
правоохоронних органів. Завдяки цьому є змога отримати необхідні дані,
факти та краще зрозуміти індивідуальність потенційних підозрюваних.
Потреба в аналітичній техніці, яка дасть на місці злочину в режимі реального часу надійні дані та висновки, що слугуватимуть доказами у суді,
існує завжди.
Дослідження, що проводяться безпосередньо на місці скоєння злочину є
надзвичайно важливими, вони сприяють прискоренню та ефективності проведення досудового розслідування, запобігають затримкам, що пов’язані з
відправкою матеріалів у судово-експертні лабораторії, дозволяють знайти злочинця, поки той не покинув місце злочину або не знищив докази.
Використання портативного обладнання також дозволяє проводити
скринінг на місці події та послідуючий відбір зразків для рутинних лабораторних аналізів, що також актуально у ситуаціях, коли потрібне аварійне
реагування.
У сучасних лабораторіях інститутів судової експертизи докази вивчаються за допомогою високотехнологічного, коштовного стаціонарного
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аналітичного обладнання, без якого судовий експерт не в змозі отримати
результат судової експертизи, що має важливе значення для розкриття
злочину та прийняття рішень у суді.
В той же час проведення досліджень у лабораторних умовах на базі
експертних установ, на жаль, пов’язані з відомими логістичними проблемами та бюрократією, здолання яких забирає більше часу, аніж проведення
самого лабораторного аналізу. Вказаній факт часто зводить до мінімуму
ефективність розслідування злочину по гарячих слідах. Необхідно також
зазначити, що фрагментований збір криміналістичної інформації призводить до зниження якості розслідування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У «Звіті з дослідження
ринку портативних аналітичних приладів щодо продуктів, технологій, кінцевих користувачів та регіонів – глобальний прогноз до 2027 р. – кумулятивна
дія COVID-19» повідомляється, що «розмір світового ринку портативних
аналітичних приладів оцінювався в 14,08 млрд. доларів США у 2021 р.,
очікується, 15,21 млрд доларів США у 2022 р., і, за прогнозами, сукупний
річний темп зростання зростатиме на 8,20 % та досягне 22,60 млрд. доларів США до 2027 р.» [1].
Звіт охопив продукти: колориметри, спектрометри, газоаналізатори,
рН-метри, тітратори, рефрактометри, термічні аналізатори, ТОСаналізатори, вимірювачі провідності та питомого опору, вимірювачі
розчиненого CO2 та O2; технології: спектроскопічний аналіз, Раманівська
спектроскопія,
близький
інфрачервоний
діапазон (NIR),
рентгенфлуоресцентний
аналіз (XRF),
спектроскопія
лазерного
пробою (LIBS), інфрачервона Фур’є спектроскопія (FTIR), спектральна
візуалізація, спектроскопія іонної рухливості, елементний аналіз, термічний
аналіз та електрохімічний аналіз; користувачів: академічні та науководослідні інститути, галузі екологічних випробувань, харчова промисловість
та виробництво напоїв, фармацевтичні та біотехнологічні компанії.
У звіті виказано думку щодо сукупного впливу конфлікту між Росією та
Україною у 2022 р. : «Негативні наслідки прогнозуються значною мірою у
всьому світі, особливо у Східній Європі, Європейському Союзі, Східній та
Центральній Азії та Сполучених Штатах. Ці протиріччя серйозно впливають
на життя і кошти для існування та спричиняють далекосяжні порушення у
динаміці торгівлі. Очікується, що потенційні наслідки невизначеності у
Східній Європі і війни, що триває, чинитимуть несприятливий вплив на
світову економіку, особливо довгострокові наслідки для Росії».
На необхідність подальшої розробки портативних аналітичних пристроїв для використання їх під час розслідування на місці злочину наголошують зарубіжні автори A. Van Asten, A. Kloosterman, A. Mapes, Z. Geradts,
E. Van Eijk, C. Koper, J. Van Den Berg, S. Verheij, M. Van Der Steen. Вони
наполягають на тому, що сучасні технології можуть викликати зміну парадигми в судово-криміналістичних інститутах: «переваги судово-криміналістичних розслідувань у режимі реального часу на місцях численні,
така технологія може значно збільшити швидкість та ефективність системи
кримінального правосуддя». Криміналістичне застосування портативного
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обладнання з використанням декількох джерел іонізації навколишнього середовища демонстрували H. Brown, B. Oktem, A. Windom, K. Evans-Nguyen, V. Doroshenko, десорбційну іонізацію електророзпиленням, іонізацію
електророзпиленням, хімічну іонізацію при атмосферному тиску, іонізацію
спреєм з паперу застосовували у дослідженнях C. C. Mulligan, H. V. Pereira,
W. L. Fatigante,
E. Piccin,
H. Oberacher,
Z. E. Lawton,
R. Augusti,
A. E. O'Leary, M. M. Sena, M. C. Gizzi, A. Traub, J. R. Wieland, J. Mancias,
J. S. Wiley, M. C. Gizzi, J. T. Shelley, R. G. Cooks, P. W. Fedick, R. M. Bain,
J. A. R. Teodoro, J. J. Zacca.
K. Tsujikawa, T. Yamamuro, K. Kuwayama, Y. K. Miyamoto, T. Kanamori,
T. Iwata, A. J. Hopkins, F. Kasuya, J. L. Cooper, H. Inoue, L. T. M. Profeta,
A. R. Ford, E. M. A. Ali продемонстрували використання портативних Раман-та БІЧ-спектрометрів для швидкого виявлення компонентів саморобних вибухових речовин, ідентифікації наркотичних речовин в аеропортах та
морських портах.
Z. E. Lawton, A. Traub, W. L. Fatigante, J. Mancias, A. E. O’Leary,
S. E. Hall, J. R. Wieland, H. Oberacher, M. C. Gizzi, C. C. Mulligan, Visotin,
C. Lennard показали важливість використання портативного мас-спектрометру для розкриття злочинів та отримання достовірних результатів під час
виявлення заборонених речовин на місцях.
Серед фахівців України та Російської Федерації слід відзначити
Т. М. Бульбу, A. М. Єгорова, Л. В. Бертовського, О. А. Буханченко,
А. С. Подшибякіна, В. Н. Агинського, Ю. М. Дільдіна, В. М. Плескачевського, М. А. Погорецького, І. П. Пантелєєва, В. І. Пащенка, A. A. Топоркова,
В. В. Мартинова, І. Д. Моторного, А. В. Іщенка, В. В. Поліщука, А. Ю. Семенова, які досліджували питання криміналістичного забезпечення розслідувань на містах під час інцидентів, пов’язаних із вибуховими речовинами.
Враховуючи, що висвітлення особливостей техніко-криміналістичного
забезпечення розслідування злочинів та подій поки не знайшло належного
відбиття у вітчизняній науковій літературі, новизна дослідження полягає у
розгляді світового досвіду застосування науково-технічних засобів та методів забезпечення попередження і розслідування злочинів за допомогою
портативного аналітичного обладнання.
Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз існуючих наукових
підходів та сучасних розробок, розкриття особливостей і сутності технікокриміналістичного забезпечення розслідування, розкриття та попередження злочинів за допомогою портативного аналітичного обладнання.
Викладення основного матеріалу. Використання портативної техніки
дозволяє покращити експертно-криміналістичне забезпечення слідчих (розшукових) дій та проведення експертних досліджень об’єктів, що
були виявлені на місці злочину, з отриманням швидких результатів. У певних обставинах, наприклад, при ліквідації надзвичайних ситуацій, використання портативної техніки при аналізі зразків полегшує процес прийняття
рішень, суттєво скорочує час та витрати на проведення досліджень.
Особливістю портативного обладнання є мініатюризація – малі розміри
дозволяють легко транспортувати та використовувати пристрої на місці
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злочину або події. Портативне аналітичне обладнання забезпечує миттєві
результати у будь-якому місці та за будь-яких погодних умов, відрізняється
малою вагою та габаритами, здатне до швидкого аналізу, працює на
простій інфраструктурі, обладнане переносним джерелом енергії, генерує
дані, аналогічні лабораторним.
Важливою особливістю комерційного портативного обладнання є можливість зберігання та обробки даних у режимі реального часу з використанням
різних програмних додатків. Це обладнання має вбудовану пам’ять або дозволяє користувачам передавати результати вимірювань на ПК через послідовний інтерфейс, USB або BluetoothTM. Для деяких приладів, таких як аналізатори Thermo Scientific NITON XRF, є спеціальне програмне забезпечення, яке
можна використовувати для перегляду, аналізу даних, побудови спектрів, додавати настройки до калібрування та інші корисні програми.
Обізнаність співробітників оперативних та слідчих підрозділів правоохоронних органів щодо можливостей наявних методів та способів досліджень
об’єктів, які містять криміналістично значущу інформацію, дозволить планувати подальші напрями проведення розслідувань із застосуванням на новому рівні вже існуючих напрацьованих методологією розслідування рекомендацій. Наприклад, з огляду на вказане віще, цікавим є досвід
американських колег. Як відомо, правоохоронні органи потребують великої
кількості методів, необхідних для виявлення прихованих злочинцями дій,
включаючи залучення навчених собак, таємних агентів, значної матеріально-технічної підтримки. Американські фахівці запропонували виявлення підпільних лабораторій із використанням встановленого на транспортному засобі електричного гібридного мас-спектрометра з використанням
повітрязабірника, що дає можливість отримати результати – мас-спектри, які
маркуються за допомогою GPS, де система багаторазово сканує маси та корелює кожне сканування з відповідною широтою і довготою. Для побудови
графіка інтенсивності забруднення певною речовиною під час обробки отриманих даних використовують Google Earth. Помітно збільшена інтенсивність
забруднення атмосфери речовиною, прекурсорами або побічними продуктами синтезу пов’язана з наявністю джерела їх викиду в атмосферу. Обробка
даних у реальному часі допомагає швидко визначати місцезнаходження
підпільних лабораторій. Таке виявлення хімічних маркерів синтезу заборонених речовин в подальшому може застосовуватися для виявлення їх синтетичних маршрутів. У такий спосіб також тепер є можливість проведення негласного відбору проб при скоєнні злочинцями правопорушення, що
допоможе правоохоронним органам в отриманні ордерів на обшук [2].
Компаніями Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Inc, Shimadzu Corporation,
Griffin Analytical Technologies,
MKS Instruments,
Syagen Technology, CDS Analytical, D-tect Systems, Bruker Corporation,
Scintrex Trace, FLIR Systems, Smiths Detection, Torion Technologies, Inficon,
Perkin Elmer, Danaher Corporation, B&W Tek, Spectris plc, Teledyne Technologies Incorporated, Jasco AMETEK Inc., Anton Paar GmbH, Elcometer Limited, Fuji Electric Co., Ltd., General Electric, GHM Messtechnik GmbH, Hitachi High-Tech
Analytical Science Limited,
HORIBA Ltd.,
Metrohm AG,
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Myron L Company,
Negele Messtechnik GmbH,
PCE INSTRUMENTS UK LIMITED, Servomex Group Limited, Spectris plc, Swan Analytische Instrumente AG, Xylem випускається різноманітне портативне
аналітичне обладнання, в тому числі і портативні газові хроматографи, які
можуть бути оснащені різними детекторами, у тому числі полум’яноіонізаційними, фото-іонізаційними, детекторами теплопровідності, електронного захвату, поверхнево-акустичних хвиль, твердотільними та масспектрометричними. З цих інструментів у польових умовах найкраще зарекомендував себе метод газової хроматографії-мас-спектрометрії (ГХ-МС),
через високу селективність та чутливість. Метод використовується для
проведення аналізу твердих зразків вуличних наркотиків з попередньою
підготовкою проби (Griffin G510, Torion Т-9) та без її підготовки, шляхом
прямої десорбції [2].
Для зменшення розміру мобільних систем ГХ-МС спостерігається перехід до мас-спектрометричних детекторів, що працюють на основі іонних
пасток. Прикладом мініатюрної мас-спектрометричної системи для виявлення у польових умовах вибухових речовин є комерційно доступний масспектрометр FLIR Systems AI-MS 1.2, що забезпечує швидку, точну хімічну
ідентифікацію, має невеликі розміри та вагу [3].
Полум’яно-іонізаційні та фото-іонізаційні детектори мають недоліки, що
обмежує їх використання у складі портативного обладнання, – це потреба
у газоподібному водні для полум’яно-іонізаційних детекторів та наявність
великої об’ємної іонізаційної камери для фото-іонізаційних детекторів. Для
подолання цих проблем розроблено покращений фото-іонізаційний детектор із мікрогазовою хроматографічною колонкою для застосування в портативних системах газової хроматографії [4].
Поряд з портативними мас-спектрометричними системами, для проведення на місці злочину неруйнівних та майже миттєвих досліджень великої
кількості криміналістичних доказів використовують Раман-спектроскопію (спектроскопія комбінаційного розсіювання) та спектроскопію поглинання в ближній
інфрачервоній (БІЧ) області спектру, під час яких з поверхні зразка за допомогою оптичного випромінювання отримують спектральну хімічну інформацію.
Такі дослідження можливі за наявності світлопроникливої, прозорої,
напівпрозорої та непрозорої упаковки (скло, пластик, полімерні матеріали,
іноді навіть папір), а безпосередньо проведення аналізу не потребує підготовки проб, застосування реагентів, розчинників, спеціальної підготовки
персоналу, дозволяє працювати з мікрокількостями речовин та широко використовується для криміналістичних досліджень наркотичних засобів,
вибухових речовин, речовин невстановленої природи, лакофарбових,
полімерних матеріалів, тонерів, паст ручок, волокон, напоїв, дорогоцінного
каміння та мінералів, аналізу крові, ідентифікації статі людини, ідентифікації на відмінність людської та тваринної крові тощо [4]. На сучасному
комерційному ринку представлені портативні Раман-анализатори компаній
Rigaku, Thermo Fisher Scientific та інших.
Швидкий, недорогий, багатоелементний та неруйнівний аналіз твердих
зразків
забезпечують
портативні
рентген
флуоресцентні (XRF)
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спектрометри [5], що є енергодисперсійними спектрометрами з рентгенівською трубкою в якості джерела збудження. Сучасні моделі можуть
визначати широкий діапазон елементів від Mg до U. Дані прилади
працюють на літій-іонних акумуляторах, що дозволяють проводити польові
вимірювання протягом 6-12 годин.
Польові портативні рентгенфлуоресцентні (XRF) спектрометри є одними з найекологічніших аналітичних інструментів, що пропонують швидкий, неінвазивний, прямий, багатоелементний аналіз, який не призводить
до аналітичних втрат, споживають мало енергії, безпечні та прості в експлуатації, демонструють характеристики, аналогічні характеристикам їх непортативних аналогів [6].
Для виявлення та ідентифікації у навколишньому повітрі бойових
отруйних речовин, незаконних наркотиків, вибухових речовин, токсичних
промислових сполук використовуються портативні спектрометри іонної
рухливості (MCC-IMS) та портативні спектрометри іонної рухливості-масспектрометри (IMS-MS). Екологічність портативних спектрометрів іонної
рухливості обумовлена їх мініатюризацією та простотою, відсутністю використання реагентів та утворення відходів, малим енергоспоживанням,
швидким та прямим дослідженням.
Серед методів проведення досліджень на місцях скоєння злочинів слід
виділити використання електрохімічних методів, що мають низьку вартість,
достатню швидкість, необхідність мінімальних маніпуляцій зі зразком, високу чутливість, адекватну селективність, легкість мініатюризації та наявність на ринку доступного обладнання з живленням від батареї.
Функціонування вказаного обладнання відбувається у сукупності з детекторами, або сенсорами, що є портативними, мініатюрними, недорогими, та
дозволяють швидко інтерпретувати результат навіть некваліфікованим користувачам, незамінні в умовах обмежених ресурсів.
Альтернативною новою технологією виготовлення простих, недорогих,
портативних, одноразових аналітичних пристроїв з широкою сферою застосування є паперові сенсори. Основними перевагами використання паперу в якості сенсорної платформи є його унікальні властивості, що забезпечують пасивний перенос рідини та сумісність з хімічними речовинами [7].
Швидка та надійна ідентифікація із застосуванням електрохімічних методів
та паперових сенсорів в польових умовах описана для тетрагідроканабіноїдів [2], нових психоактивних речовин [8], зразків кокаїну та його
найбільш розповсюджених наповнювачів – фенацетину, кофеїну, левамізолу, лідокаїну, парацетамолу, прокаїну, бензокаїну [9], для швидкого
та точного виявлення вибухових речовин [10].
Сенсори на паперовій основі використовуються до підтвердження результатів в умовах лабораторії для перевірки великої кількості людей або
поверхонь під час терористичних актів [11], моніторингу несанкціонованого
захоронення вибухових речовин [7, 12], при перевірці багажу в аеропортах
та портових регіонах.
Сенсори на паперовій основі дозволяють проводити аналіз ДНК для
швидкого виявлення підозрілих об’єктів, що можуть бути причетними до
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злочину. Такі дослідження є особливо важливими коли час має суттєве значення та існує нагальна потреба швидкої обробки великої кількості зразків [13]. Портативні аналітичні пристрої на паперовій основі дозволяють
проводити аналіз ДНК, груп крові та резус-фактора, виявлених безпосередньо на місці злочину або події, усуваючи необхідність лабораторних досліджень, що дозволяє провести первинну перевірку можливих підозрюваних [14], існує можливість визначення груп крові за штрих-кодом, який
швидко зчитується смартфонами [15]. Розроблена компанією Agilent Technologies система Bioanalyzer 2100 дозволяє обробляти зразки ДНК протягом 25 хвилин. Створені для застосування на місцях подій та злочинів ще
більш портативні системи Rapid DNA і IntegenX RapidHIT ™ 200 [16]. Необхідно зазначити, що традиційні методи типування ДНК дають найкращу біометричну інформацію, яка допомагає встановити особу підозрюваного,
його родинні зв’язки та географічне походження, але вони є недостатньо
швидкими через велику кількість етапів вилучення та проведення аналізу
зразка та вимагають коштовного устаткування.
Портативне обладнання на основі електрохімічних сенсорів дозволяє
виявляти на місці події сліди вибухових речовин вольтамперометричним
методом. Шляхом розчинення підозрілого твердого матеріалу в придатному для цього електроліті, з послідуючим скануванням, визначають присутність тринітротолуолу [17], продуктів пострілу з визначенням слідових
кількостей міді, свинця та сурми [18].
Висновки. У статті представлені світові досягнення в області розробок
портативого аналітичного обладнання для судово-криміналістичних розслідувань, що застосовуються безпосередньо на місці злочину в режимі реального часу та про які повідомлялось за останні роки. Визначені основні
переваги даного обладнання: швидкий час аналізу, низькі витрати на
купівлю та експлуатацію, низьке споживання енергії, низьке (або повна відсутність) використання реагентів, невелика обробка проб або її повна відсутність, висока безпека для оператора та простота в експлуатації.
Наведений перелік методів, сенсорів, обладнання не є вичерпним. У
рамках однієї статті неможливо розкрити усі аналітичні портативні платформи, що можуть бути використані для потреб судово-експертних досліджень, акцент зроблений лише на деякі.
Інформація щодо наявного обладнання та його можливостей повинна
враховуватись оперативними та слідчими підрозділами під час планування
та проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Також ця інформація необхідна для підготовки навчально-практичної
літератури щодо застосування засобів і методів криміналістичної техніки.
Портативні прилади забезпечують безліч переваг для судово-криміналістичної діяльності, включаючи швидкий, чутливий та точний аналіз
фактів зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами, виявлення вибухових речовин, продуктів пострілу, речовин невстановленої природи, дослідження лакофарбових, полімерних матеріалів, тонерів, паст ручок, використання банкнот, сумнівних документів та підписів,
волокон, напоїв, дорогоцінного каміння та мінералів, ДНК, груп крові,
433

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67

ідентифікації статі людини, а також реальну можливість використовувати їх
в аеропортах, морських портах, в поліцейських операціях, на кордонах між
сусідніми країнами.
Однак слід зауважити, що не всі необхідні дослідження для отримання
категоричної позитивної чи негативної відповіді на питання досудового
слідства можна провести безпосередньо на місці скоєння злочину.
Оскільки існуюче на сьогодні портативне обладнання за своїми можливостями все ж поступається стаціонарному, яке застосовують у лабораторних
умовах, результати отримані на портативному обладнанні носять імовірний
характер. У такому випадку все ще залишається необхідним наступний
аналіз у судово-криміналістичній лабораторії.
При розробці методів досліджень, що виконуються на портативному
обладнанні, необхідно враховувати факт, що для прийняття судом інформації у кримінальних провадженнях, вирішальне значення має їх валідація.
Наявність високоточного обладнання буде сприяти розробці потужних
інструментів судової розвідки для виявлення потенційних зав’язків між
справами та доказами, кращому розумінню злочинної діяльності, оптимізації роботи правоохоронних органів, підвищенню ефективності судово-криміналістичних розслідувань, сприянню у попередженні злочинності та правопорушень.
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WORLD EXPERIENCE IN THE USE OF PORTABLE ANALYTICAL
EQUIPMENT AT THE CRIME SCENE
I. Kuchynska
The current state of development of the production of portable analytical equipment, which is used in the prevention, detection and investigation of crimes carried
out outside the laboratory to provide emergency assistance in criminal investigations
or for judicial intelligence.
It is emphasized that investigations conducted directly at the crime scene are
extremely important for the acceleration and efficiency of the pre-trial investigation,
prevent delays in sending materials to forensic laboratories, and allow finding the
perpetrator until he has destroyed the evidence or not. left the crime scene.
An overview of the world's existing analytical platforms (sensors) is provided, on
the basis of which portable equipment is created for convenient, fast, accurate detection of relevant substances during operational (search) actions, prevention and
detection of crimes.
The experience of using portable analytical equipment by forensic services of
foreign countries is analyzed and noted; There is currently a need for analytical techniques that have sufficiently reliable data and conclusions that serve as evidence in
court and could be used to work at the crime scene in real-time.
The latest technological developments create new opportunities for research
outside the laboratory. The benefits of forensic real-time forensic investigations are
numerous, and such technologies significantly increase the speed of investigations
and the efficiency of the criminal justice system.
The issue of covering the peculiarities of technical and forensic support for the
investigation of crimes has not yet been properly reflected in the domestic scientific
literature.
Specific examples of portable systems for on-site analysis were presented,
which had high sensitivity and specificity in conducting qualitative and quantitative
analysis in the field of public safety, environmental protection and monitoring of production processes. The most common are ion mobility spectrometry, mass spectrometry, and gas chromatography, followed by determination using a sensitive detector.
Such portable devices/systems are well established for forensic research on
drugs, explosives, unidentified substances, paints, polymers, toners, pen pastes,
437

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67
fibres, beverages, blood tests, gems and minerals, successfully used for DNA identification, blood tests to detect group and rhesus factor.
Key words: portable equipment, crime scene, mass spectrometry, spectroscopy, paper sensors, electrochemical sensors.
DOI: https://doi.org/10.33994/kndise.2022.67.44
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ПІДПИСИ І КОРОТКІ РУКОПИСНІ ЗАПИСИ ЯК ОБ’ЄКТИ
ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті здійснено науковий аналіз підпису і коротких рукописних записів, як об’єктів експертних досліджень. З’ясовано сутність об’єкта судової
експертизи, етимологія термінів «документ», «підпис», «короткий рукописний запис»,визначено складові об’єкта судової почеркознавчої експертизи, на
підставі чого сформульовано визначення об’єкта судової почеркознавчої
експертизи.
Ключові слова: малооб’ємний об’єкт почерку, підпис, короткий рукописний запис, об’єкт експертизи, судова почеркознавча експертиза.

Постановка проблеми. Об’єкт експертизи є невід’ємною та визначальною
ознакою
видової
приналежності
експертного
дослідження [1, с. 206-207]. Він обґрунтовано розглядається як основна категорія теорії судової експертизи, оскільки є первинним по відношенню до
інших категорій, зокрема, таких, як «предмет судової експертизи»,
«експертне завдання», «види судових експертиз», які можуть бути визначені лише з урахуванням об’єкта експертизи.
З точки зору теорії пізнання, об’єкт є частиною об’єктивної дійсності,
яка перебуває у взаємодії з суб’єктом, це те, що протистоїть суб’єкту в його
предметно-практичній та пізнавальній діяльності, те, на що ця діяльність
спрямована. Тому, об’єкт пізнання є частиною реальності, на яку спрямована енергія пізнаючих суб’єктів.
Короткі рукописні записи та підписи часто стають об’єктами судової почеркознавчої експертизи. Зазвичай такі почеркові об’єкти зустрічаються в
нотаріальних і банківських документах, договорах, дорученнях, заповітах
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тощо. Аналіз практики проведення експертиз свідчить, що в судових і слідчих органів часто виникає необхідність саме у дослідженні таких малоінформативних об’єктів, однак саме такі дослідження, часто викликають
труднощі в обізнаних осіб.
При тому, що способи технічної підробки підписів і коротких записів
практично не змінюються на протязі багатьох років, такий стан речей обумовлений низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників: характером цих
об’єктів; низькою кваліфікацією експертів, відсутністю у них компетенції,
необхідної для вирішення окремих завдань дослідження і т.ін.
Неоднозначним на практиці залишається підхід до вирішення питання
чіткого розмежування компетенції експертів при дослідженні підписів,
здебільшого щодо документів з технічною підробкою у межах криміналістичного дослідження документів. Зазначені обставини роблять актуальним здійснення науково-практичного аналізу проблеми підпису і коротких рукописних записів, як об’єктів експертних досліджень, їх змісту та
характеристики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вивчення властивостей малооб’ємних об’єктів почерку, визначення можливостей
розв’язання ідентифікаційних, діагностичних та інших завдань під час їх
криміналістичного дослідження, були предметом уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних криміналістів-почеркознавців, серед яких П. Є. Антонюк,
М. В. Бобовкін, К. В. Гриневич, О. А. Діденко, З. С. Меленевська, М. П. Молибога, В. А. Ручкін, Є. Ю. Свобода, Н. В. Сиротенко, І. А. Ярощук та ін.
Незважаючи на теоретичну та практичну значущість наукових досліджень вказаних науковців, окремі питання присвячені з’ясуванню сутності підписів та коротких рукописних записів як об’єктів експертних досліджень, потребують вирішення. Зазначені обставини й визначили
доцільність науково-практичного аналізу виокремленої проблеми.
Мета дослідження – здійснити детальний науковий аналіз підпису і коротких рукописних записів, як об’єктів експертних досліджень, їх змісту та
характеристик шляхом вирішення таких завдань: з’ясувати сутність та розуміння об’єкта судової експертизи; сформулювати визначення об’єкта судової почеркознавчої експертизи; визначити складові об’єкта судової почеркознавчої експертизи; з’ясувати етимологію термінів «документ»,
«підпис», «короткий рукописний запис».
Викладення основного матеріалу. У криміналістичній літературі існують різні підходи до визначення об’єкта судової експертизи. Так,
Д. Я. Мирським та М. М. Ростовим об’єкт судової експертизи сприймається
як джерело фактичних даних, носій інформації про факти, складова предмету судової експертизи [6, с. 31]. У словнику основних термінів судової
експертизи під об’єктом експертизи розуміються речові докази, речовий
стан тощо [7, с. 53]. За визначенням Р. С. Бєлкіна, об’єктами судовоекспертного дослідження є матеріальні об’єкти, що містять інформацію,
необхідну для вирішення експертного завдання [12, с. 58]. Л. Г. Еджубов
визначає об’єкти судової експертизи як матеріальні носії інформації про
фактичні дані, пов’язані з розслідуваною подією та змістом експертного
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дослідження [5, с. 222]. Зазначений підхід є досить переконливим, очевидним і зрозумілим.
Водночас у криміналістичній науці існує й інший підхід до визначення
об’єкта судової експертизи. Так, В. Д. Арсеньєв вказує, що матеріальні
носії, будучи безпосередніми об’єктами експертних досліджень, водночас,
мають бути визнані допоміжними об’єктами експертизи загалом. Основними ж об’єктами експертизи є об’єктивно існуючі (чи такі, що існували у
минулому) явища, на встановлення яких об’єктивно спрямована експертиза [4, с. 8]. Такий підхід вважаємо раціональним, однак немає причин
відносити другу групу об’єктів до основних, а першу до допоміжних. І ті, й
інші обов’язково присутні у будь-якому експертному дослідженні. При
цьому зауважимо, що явища та процеси не можуть бути представлені
експерту безпосередньо, а досліджуються ним за допомогою матеріальних
об’єктів (речової обстановки або її елементів), наданих ініціатором у розпорядження експерта.
Враховуючи викладене, можемо сформулювати визначення поняття
об’єктів судової експертизи: «об’єкти судової експертизи» – це збірне поняття, що включає явища, процеси та події об’єктивної дійсності, пов’язані
з розслідуваним кримінальним правопорушенням, а також матеріальні носії
інформації, які відображають дані явища, процеси та події, що є джерелами
інформації про них та надаються для дослідження експерту (експертам).
Відповідно до термінологічного словника з судової почеркознавчої
експертизи, розробником якого є й автор статті, об’єкт судової почеркознавчої експертизи складає почерковий матеріал, у якому відображені
ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для
вирішення поставлених завдань. Об’єкти, що надходять на судову почеркознавчу експертизу, поділяються на дві групи: 1) об’єкт, що підлягає ідентифікації – досліджуваний (спірний, тобто такий, що викликає сумніви щодо
виконання рукопису конкретною особою, потребує встановлення умов виконання рукопису тощо); 2) об’єкти, за допомогою яких ідентифікують матеріал для порівняння (зразки почерку, підпису) [9, с. 23].
Загалом, беручи до уваги позиції науковців щодо розуміння поняття та
сутності об’єкта судової експертизи, а також тлумачення його змісту, можемо зробити висновок, що «об’єкт судової почеркознавчої експертизи» –
це збірне поняття, що включає явища, процеси та події об’єктивної дійсності, які стосуються рукописних текстів, а також матеріальні носії інформації, які відображають дані явища, процеси та події, що є джерелами інформації про них та надаються для дослідження експерту (експертам).
Судова почеркознавча експертиза як практична реалізація положень
судового почеркознавства передбачає дослідження рукописних об’єктів з
метою вирішення питань, поставлених на вирішення експерта. У межах
статті нас цікавлять, насамперед, такі малоінформативні та складні для дослідження об’єкти судової почеркознавчої експертизи, як підписи і короткі
рукописні записи.
Насамперед зазначимо, що будь-яке дослідження рукопису починається з його візуального огляду та віднесення до певного виду. Сам
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об’єкт, що надійшов на експертизу, зазвичай є документом, що містить рукопис як результат письмового акту, що відображає особливості функціонально-динамічного комплексу письмово-рухових навичок виконавця. Ці
особливості відображаються у вигляді ознак почерку, кількість та ідентифікаційна значущість яких може залежати не тільки від ступеня розвиненості письмових навичок виконавця, а й від виду рукописної реалізації –
конкретного об’єкта дослідження.
Об’єкти судової-почеркознавчої експертизи класифікуються з різних
підстав. На вигляд об’єкти судової почеркознавчої експертизи традиційно
поділяють на тексти та підписи [8, с. 117].
Під текстом у судовому почеркознавстві прийнято розуміти «вид рукопису, змістовна сторона якого зафіксована за допомогою літерних, штрихових та цифрових позначень», а під підписом – рукопис у вигляді графічного
зображення, що виступає «як особистий (посвідчувальний) знак її виконавця або розглядається як такий» [11, с. 22].
Відповідно до термінологічного словника з судової почеркознавчої
експертизи, текст – це вид рукопису, змістова складова якого зафіксована
за допомогою буквених та/або цифрових позначень [9, c. 35], а рукописом
є написаний від руки об’єкт, який залежно від компонентного складу може
бути у вигляді тексту (буквеного, цифрового) та підпису [9, c. 32].
Підпис – це вид рукопису, який відбиває прізвище, іноді ініціали імені та
по батькові особи у вигляді букв та/або умовних письмових знаків, що мають засвідчувальне від імені цієї особи призначення [11]. Підпис є одним із
найскладніших об’єктів при проведенні експертних досліджень, у зв’язку з
появою нових способів підробки підпису, збільшення кількості кримінальних правопорушень, пов’язаних з більш професійною підробкою документів
тощо.
З. С. Меленевська визначала підпис як «графічне начертання, яке позначає особу його виконавця, і яке виконується ним з метою посвідчення
фактів, подій тощо» [14, с. 189]. Є. Ю. Свобода під підписом розуміє вид рукопису, який власноручно наноситься особою на документ з метою надання
йому юридичної сили, внаслідок засвідчення фактів, подій, інформації
тощо, які мають відношення до особи виконавця, та в якому відображаються індивідуальні властивості письмово-рухової навички особи, що його
виконала [15, с. 239-240].
Незважаючи на різні тлумачення, характерними ознаками підпису є
такі: підпис є посвідчувальним знаком певної людини; виконується нею
власноруч у вигляді графічного зображення; може складатися з букв
прізвища або бути умовним графічним накресленням прізвища, ініціалів,
імені; наноситься на документ з метою посвідчення різних фактів та подій.
Найбільш повним вважаємо тлумачення підпису як виду рукопису, зміст
якого зафіксовано у вигляді поєднання букв і / або штрихів, що має посвідчувальне значення й виконаний особою від руки. Залежно від якісного і
кількісного складу підпису він містить такі складові частини: початкову, середню, заключну (розчерк, наявність або відсутність додаткових
штрихів) [9, c. 27].
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В. Ф. Орлова класифікуючи об’єкти за видами, додавала до цих груп
також короткі записи [16, с. 154], віднесені багатьма науковцями до окремого виду об’єктів з іншої основи класифікації. Поширеність коротких почергових об’єктів серед безлічі об’єктів судової почеркознавчої експертизи, з
одного боку, зумовила складність та недостатню надійність їх експертних
досліджень, з іншого, активізувала наукові розробки, спрямовані на розвиток теоретичних основ та створення нових, більш ефективніших, ніж традиційні, методів та методик вирішення завдань експертизи щодо такого
роду об’єктів.
Як об’єкт судової почеркознавчої експертизи підпис та рукопис відображають властивості почерку та є джерелом інформації про нього.
Нагадаємо, що почерк – це заснована на письмово-руховому функціонально-динамічному комплексі навичок підсумкова програма їх виконання,
що отримує відображення у рукописах, містить суб’єктивний письмово-руховий образ виконуваних підписів та спеціально пристосовану для його реалізації розгорнуту систему рухів [9, c. 27; 16, с. 111]; це індивідуальна й
динамічностійка програма графічної техніки писання, в основу якої покладено зорово-руховий образ виконання рукопису, що реалізовується за допомогою системи рухів [9, c. 28]; він відносно стійкий і є неповторними для
кожної людини, хоча може й змінюватися з таких причин як хвороба, вік,
фактори навколишнього середовища [13, с. 7].
Письмо тлумачиться як знакова система фіксації мови, яка дозволяє за
допомогою графічних елементів закріплювати її на матеріальному
носії [9, c. 27]. «Письмо» і «почерк» розглядаються як близькі, але самостійні категорії. Вони співвідносяться між собою як ціле і частина письмової
функціональної системи, виражаються в рукописі на основі письмового та
письмово-рухового функціонально-динамічного комплексу, мають властивості широкого та вузького профілю, є комплексними та однорідними об’єктами судової почеркознавчої експертизи.
До стійких загальних ознак почерку автори відносять: такі, що відображають просторову орієнтацію рухів (топографічні); транскрипцію підпису;
ступінь виробленості; ступінь складності рухів; переважну форму рухів; переважний напрям рухів; переважну протяжність рухів по вертикалі та горизонталі (розмір, розгін); нахил; форму та напрям лінії основи підпису. Стійкими окремими ознаками називають: будову (за конструкцією та ступенем
складності); форму рухів під час виконання елементів підпису, літер;
відносний напрям згинальних рухів; довжину рухів по вертикалі (горизонталі); розміщення точок перетину рухів [14, с. 53-55].
Підпис можна розділити на складові: 1) початкова частина підпису є великими літерами прізвища, імені, по батькові або монограму. Під монограмою розуміють поєднання двох-трьох великих букв, об’єднаних спільним
елементом. У штрихових підписах як початкову частину виділяють умовно
прочитані літери або безлітерні штрихи збільшеної протяжності; 2) середня (або мала) частина підпису складається з малих літер і безлітерних
елементів, крім великих літер і розчерку; 3) розчерк – це заключна частина
підпису, виконана у вигляді деформованих букв або безлітерних елементів
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різної конфігурації, складності та збільшеної протяжності, що є засобом захисту підпису від підробки. Розчерк, зазвичай, виконується в максимально
швидкому темпі, разом з попередньою частиною підпису; 4) додаткові
штрихи є безлітерними елементами, що знаходяться за межами матеріальної частини підпису і виконуються інтервально від неї.
У ході проведення експертного дослідження малоінформативних
текстів, досліджується не сам виконавець і властивості його особистості, а
факт підробки підпису, короткого рукописного запису.
Отже, об’єктом застосування спеціальних знань експерта виступає почерк та виражена у ньому система ідентифікаційних, класифікаційних та
діагностичних ознак. Сам почерк матеріалізується в рукописних документах – почеркових реалізаціях (порівняльних зразках та речових доказах,
представлених на дослідження), які також розглядаються як безпосередній
об’єкт експертного дослідження.
Слід також з’ясувати, чи можуть підпис та/або короткі рукописні записи
розглядатися як самостійні об’єкти експертного дослідження без
«прив’язки» до такого матеріального носія, як документ. З цією метою
з’ясуємо етимологію терміну «документ».
Питання про зміст дефініції «документ» у контексті сучасних наукових
знань, на сьогоднішній день, є актуальним і до кінця невирішеним. Це
пов’язано з тим, що тривалий історичний період (кілька тисячоліть) документи на паперових та аналогічних носіях були єдиною формою для
зберігання та передачі інформації. Інші форми документів («аудіодокументи», «кінодокументи», «відеодокументи», «документи на машинних
носіях інформації») мають більш коротку історію свого існування (трохи
більше ста років), сучасний тезаурус щодо яких нині ще й досі не сформовано.
В «Енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона» наводиться два
визначення поняття «документ» – у широкому розумінні даного слова – це
«будь-який матеріальний знак, що є доказом юридичних відносин та
подій», а у вузькому – «... переважно папери, здатні слугувати письмовими
доказами юридичних фактів і подій» [2, с. 898]. Державними стандартами
України поняття «документ» визначено як матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передачі у часі
та просторі (ДСТУ 3017 – 95) [13, с. 19].
Розглядаючи документ як об’єкт судової експертизи або дослідження,
А. І. Вінберг, О. Р. Шляхов, О. О. Ейсман та інші науковці розуміли його як
матеріальний об’єкт, на якому за допомогою знаків письмового алфавіту
природного або штучного (умовні зображення, символи тощо) викладено
відомості про факти [7, с. 20]. Р. С. Бєлкін також розглядав документ, як матеріал, що є носієм криміналістично значимої інформації [12, с. 119-120].
В. К. Лисиченко визначав документ як «письмовий акт або спеціально виготовлений предмет, який закріплює знаками природних мовних систем
письма або спеціальних наукових та технічних знакових систем конкретні
волевиявлення чи відомості функціонального характеру, практична значимість яких визначається нормами права [3, c. 186-187].
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Виходячи з наведених визначень, поштовий полімерний конверт або
коробку з картону, що містять відомості про відправника та одержувача,
можна вважати документом, а матеріали: картон, полімерний матеріал конверта, на яких виконані рукописні записи, кулькову ручку або фломастер –
як матеріалами письма, так і матеріалами документа.
Підвищення ролі інформації спонукало до переосмислення попередньо
сформованого в науці терміну – «документ». Якщо спочатку вважалося, що
документ виникає лише на паперовій основі, то швидкий розвиток науки і техніки спричинив появу нових типів матеріальних носіїв. В якості таких стали виступати перфокарти, перфострічки, магнітні записи, фотографії та ін.
Вважаємо, що в інформаційному плані, головним і визначальним фактором для розуміння «документа» мають бути відомості, дані, що в ньому
зафіксовані, а форма фіксації відноситься до вторинних, похідних факторів.
Отже, узагальнюючи викладене, вважаємо що в сучасному криміналістичному розумінні документ – це письмовий акт або інший матеріальний предмет, який містить зафіксовану будь-яким способом інформацію про факти, події чи явища, що мають значення для встановлення
обставин у кримінальному провадженні. Саме інформаційний критерій вважаємо ключовим при віднесенні відповідного матеріального носія до
об’єкта експертного дослідження, який містить підпис та/або інші короткі
записи. Як свідчить аналіз експертної практики, у переважній більшості це
саме офіційний письмовий акт (84 %). Водночас, почеркова інформація у
вигляді підписів, коротких записів, може міститись на таких носіях як пакет,
коробка, упаковка, які можуть бути як паперовими (12 %), так і не паперовими (4 %).
Підсумовуючи зазначимо, що матеріальним носієм інформації про
факт письма, його ознаки та інші обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, у нашому випадку є малооб’ємний рукописний
продукт (підпис та/або короткий запис), відображений у відповідному документі.
Щодо судової почеркознавчої експертизи, у разі виявлення окреслених
нами малооб’ємних рукописних продуктів, об’єкт дослідження має такий вигляд: матеріальний носій інформації про факт – підпис, короткий рукописний запис; джерело інформації про факт – особа, яка виконала підпис,
здійснила короткий запис; механізм передачі інформації – письмові рухи,
які безпосередньо зафіксовані у підписах, коротких рукописних записах, що
здійснені в конкретних умовах.
Дослідження таких об’єктів базується на загальних положеннях методики судової почеркознавчої експертизи, яка є поетапною послідовністю
дій експерта і визначається типовими експертними ситуаціями. Ситуації, які
виникають під час дослідження малооб’ємних рукописів, накладають свій
відбиток на всю методику експертного дослідження, вносять суттєві особливості в кожну її стадію. Це пояснюється специфікою об’єктів, у яких інформація, що використовується з ідентифікаційною метою, характеризується проявом лише частини цілісної функціонально-динамічної системи,
що лежить в основі поняття почерку [10, с. 55-56].
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Висновки. Отже, з огляду на вже зроблені та обґрунтовані нами проміжні
висновки щодо сутності об’єкта судової почеркознавчої експертизи, та документа у криміналістичному значенні, можемо кінцево резюмувати:
1) об’єкт судової почеркознавчої експертизи – це збірне поняття, що
включає явища, процеси та події об’єктивної дійсності, які стосуються рукописних текстів, а також матеріальні носії інформації, які відображають дані
явища, процеси та події, що є джерелами інформації про них та надаються
для дослідження експерту (експертам);
2) підпис та / або короткий рукописний запис – складові комплексу
об’єктів судової почеркознавчої експертизи, до яких відносяться матеріальний носій, тобто документ у криміналістичному значенні, а також явища,
процеси й події об’єктивної дійсності, пов’язані з розслідуваним кримінальним правопорушенням та відображена на матеріальних носіях інформація,
і які надаються для дослідження експерту (експертам).
Перелік посилань

References

1. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза.
Курс общей теории. Москва, 2012. 480 с.

1. Averianova, T. V. (2012). Forensic examination. General theory course. Moscow.
480 p. (in Russian).

2. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический
словарь.
Санкт-Петербург,
1893. 478 с.

2. Brockhaus, F. A., Efron, I. A. (1893). Encyclopedic Dictionary. St. Petersburg. 478 p.
(in Russian).

3. Лисиченко В. К. Юридическое понятие
документа и его назначение. Криминалистика и судебная экспертиза: межвед.
науч.-метод. сб. / КНИИСЭ. Киев, 1972.
Вып. 9. С. 179-188.

3. Lisichenko, V. K. (1972). The legal concept of the document and its purpose. Criminalistics and Forensics. Kyiv. Issue. 9.
Р. 179-188 (in Ukrainian).

4. Арсеньев В. Д. Соотношение понятий
предмета и объекта теории судебной экспертизы. Проблемы теории судебной
экспертизы: сб. науч. тр. ВНИИСЭ.
Москва, 1980. Вып. 44. С. 3-23.

4. Arseniev, V. D. (1980). The relationship
between the concepts of subject and object
of the theory of forensic science. Problems
of the theory of forensic examination. Moscow. Issue. 44. Р. 3-23 (in Russian).

5. Эджубов Л. Г. Объекты экспертизы.
Энциклопедический словарь судебной
экспертизы. Мультимодальное издание
«Судебная экспертиза: перзагрузка».
Москва, 2012. Ч. 2. 292 с.

5. Edzhubov, L. G. (2012). Objects of forensic examination. Encyclopedic dictionary of
forensic examination. Multimodal edition
“Forensic examination: reboot”. Part. 2.
Moscow. 292 p. (in Russian).

6. Мирский Д. Я., Ростов М. Н. Понятие
объекта судебной экспертизы. Актуальные проблемы теории судебной экспертизы: сб. науч. трудов / ВНИИСЭ.
Москва, 1984. С. 21-33.

6. Mirskii, D. Ya., Rostov, M. N. (1984). The
concept of the object of forensic examination. Actual problems of the theory of forensic examination. Moscow, 1984. P. 21-33.
(in Russian).

7. Словарь основных терминов судебных
экспертиз / под. ред. А. И. Винберга,
А. Р. Шляхова, А. А. Эйсмана / ВНИИСЭ.
Москва, 1980. 96 с.

7. Dictionary of basic terms of forensic examinations. 1980. Moscow. 92 p. (in Russian).

445

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67
8. Почерковедение и почерковедческая
экспертиза:
учебник
/
под.
ред.
В. В. Серегина. Волгоград:
ВА МВД России, 2007. 340 с.

8. Seregina, V. V. (Ed.) (2007). Handwriting
and handwriting forensic examination: a textbook. Volgograd. 340 p. (in Russian).

9. Словник термінів «Термінологічний
словник з судової почеркознавчої експертизи»:
Звіт
про
НДР
(остаточний) / КНДІСЕ: кер. В.К. Костецький, викон.
І. В. Білоус,
І. П. Красюк,
Я. Р. Полтавська та ін. Київ, 2020. 53 с.

9. Bilous, I. V., Krasyuk, I. P.,Poltavska, Ya. R. and others (2020). Glossary
of terms "Terminological dictionary of forensic handwriting examination": Report on research (final) / Kyiv Research Institute of Forensic Science of the Ministry of Justice of
Ukraine. Kyiv. 53 p (in Ukrainian).

10. Боднар М. Є. До
питання
об’єктивізації оціночної діяльності експерта-почеркознавця. Сучасні проблеми судовопочеркознавчої експертизи та шляхи її
вдосконалення:
матер.
навч.-метод.
семінару (Київ, 30.11.2002) / ДНДЕКЦ
МВС України. Київ, 2002. С. 53-58.

10. Bodnar, M. Ye. (2002). On the issue of
objectification of the evaluation activity of a
handwriting expert. Modern problems of forensic handwriting examination and ways to
improve it: proceedings of the seminar (Kyiv,
November 30). Кyiv. P. 53-58 (in Ukrainian).

11. Все про почеркознавчу експертизу.
Протокол (Юридичний Інтернет ресурс).
URL:
https://protocol.ua/ru/vse_pro_pocherkoznavchu_ekspertizu/.

11. All about handwriting examination. Protocol (Legal Internet resource). Retrieved from: http://
protocol.ua/ru/vse_pro_pocherkoznavchu_ekspe
rtizu/ (in Ukrainian).

12. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в
3 т. Москва, 1997. Т. 2: Частные криминалистические теории. 464 с.

12. Belkin, R. S. (1997). Forensics course.
In 3 volumes. Vol. 2: Private forensic theories. Moscow. 464 p. (in Russian).

13. Кушнаренко Н. Н. Документоведение:
учебник. Киев, 2000. 460 с.

13. Kushnarenko, N. N. (2000). Documentation. Kyiv. 460 p. (in Ukrainian).

14. Меленевська З. С., Свобода Є. Ю.,
Шаботенко А. І. Судово-почеркознавча
експертиза: навч.-метод. посіб. / за ред.
І. П. Красюка. Київ, 2007. 280 с.

14. Melenevska, Z. S., Svoboda, Ye. Yu.,
Krasiuk, I. P. (Eds.) (2007). Forensic handwriting expertise: textbook. 280 p. (in Ukrainian).

15. Свобода Є. Ю. Судово-почеркознавчі
дослідження підписів: сучасні можливості.
Криминалистика и судебная экспертиза:
міжвід. наук.-метод. зб. / КНДІСЕ. Київ,
2013. Вип. 58. Т. 2. С. 235-243.

15. Svoboda, Ye. Yu. (2013). Forensic
handwriting research of signatures: modern
possibilities. Criminalistics and Forensics.
Kyiv. Issue. 58. P. 235-244 (in Ukrainian).

16. Орлова В. Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. Москва,
2006. 544 с.

16. Orlova, V. F. (2006). Forensic handwriting examination: general issues. Moscow.
160 p (in Russian).

446

Розділ 3. Криміналістичні види судових експертиз
SIGNATURES AND SHORT HANDWRITTEN NOTES AS OBJECTS
OF EXPERT ANALYSIS
I. Krasiuk
A detailed scientific analysis of the signature and short handwritten notes as
objects of expert research has been carried out. The essence and understanding of
the object of judicial handwriting examination are determined.
The etymology of the terms "document", "signature", "short handwritten note" is
investigated, the components of the object of forensic handwriting examination are
established, on the basis of which the definition of the object of forensic handwriting
examination is formulated as a collective concept that includes phenomena, processes and events of objective reality related to handwritten texts, as well as material
carriers of information that reflect these phenomena, processes and events, which
are sources of information about them and are provided for research by an expert (experts).
It is concluded that "writing" and "handwriting" are close, but independent categories. They correlate with each other as a whole and part of a written functional
system, are expressed in a manuscript on the basis of a written and written-motor
functional-dynamic complex, have the properties of a wide and narrow profile, are
complex and homogeneous objects of forensic handwriting examination.
The characteristic features of the signature are determined: it is an identification
mark of a certain person; performed by hand in the form of a graphic image; may
consist of letters of the surname or be a conditional graphic design of the surname,
initials, name; applied to a document in order to certify various facts and events.
It is emphasized that the material carrier of information about the fact of the
letter, its signs and other circumstances that are important in criminal proceedings,
in our case, is a small handwritten product (signature and / or a short handwritten
note) reflected in the corresponding document. It is proved that the signature and/or
a short handwritten note are the components of the complex of objects of forensic
handwriting examination. These include the material carrier itself, that is, the document in a forensic sense, as well as the phenomena, processes and events of objective reality associated with the criminal offense under investigation and reflected
on the material media provided to the expert (experts) for research.
Key words: small handwriting object, signature, short handwriting, object of examination, forensic handwriting examination.
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ВИДИ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА БАНКНОТАХ ТА СПОСОБИ ЇХ ІМІТАЦІЇ
Захист банкнот від підробки здійснюється шляхом застосування захисних елементів, до яких належить такий публічний елемент захисту як
водяний знак. У статті наведені види водяних знаків і сучасні способи їх виготовлення на папері для банкнот. У залежності від суб’єкта та його технічних можливостей визначені рівні фальшивомонетництва, наведені способи імітації водяних знаків на купюрах, які проілюстровані прикладами з
експертної практики.
Ключові слова: банкнота, банкнотний папір, водяний знак, види водяних
знаків, імітація водяного знаку.
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Постановка проблеми. Як показує моніторинг стану вилучення з обігу
банкнот національної валюти в Україні, за підсумками 2020 р. на 1 млн. шт.
справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 шт. підроблених купюр (за
підсумками 2019 р. – близько 3 шт.) [1]. Згідно з інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах Європейського Союзу в
2020 р. був втричі вищий і склав приблизно 17 шт. банкнот євро [1]. В
порівнянні з попередніми роками спостерігається відносне збільшення
рівня підробки банкнот гривні у 2020-2021 рр. Це обумовлено зростанням
активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що сталося у зв’язку із поширенням коронавірусу.
Фальсифікація грошових знаків є одним із найдавніших видів злочинів.
Оскільки фальшивомонетник, переслідуючи свої корисливі цілі, одночасно зазіхає на безпеку держави та підриває її економіку, підробка грошей завжди і в
усіх державах вважалася та вважається тяжким кримінальним правопорушенням. З метою захисту від підробок емісійні інституції випускають в обіг все
більш досконалі зразки банкнот, додаючи найновіші вдосконалені елементи
захисту. Функція захисних елементів полягає в тому, щоби на момент випуску
в обіг банкнот, використані елементи захисту було вкрай складно відтворити
за межами підприємства, що має право на виготовлення справжніх банкнот та
володіє технічним описом елементів захисту.
Рівень захисту, що надається будь-якою захисною ознакою, безпосередньо має бути пов’язаний з її унікальністю й доступністю для розпізнання
не тільки спеціалістами та банківськими службовцями, але й пересічними
громадянами, стійкістю до зміни, складністю імітації чи репродукування.
З часом захисні елементи, вже запроваджені у виробництво банкнот,
стають доступними для відтворення фальшивомонетниками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Законодавством України
передбачена кримінальна відповідальність, зокрема, за виготовлення,
зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з
метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно
виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у
виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї відповідно до ст. 199 Кримінального кодексу України. Різним аспектам застосування спеціальних знань для встановлення злочинів даного виду були присвячені праці ряду вченихкриміналістів (Б. С. Болоцький, О. В. Воробей, О. М. Калужна, В. К. Лисиченко, С. Ю. Петряєв, І. Ф. Сингаївська, М. В. Салтевський та інші).
Дослідження банкнот в Україні з метою визначення способу їх виготовлення проводиться як в рамках кримінальних проваджень експертами судово-експертних установ, так і експертами підрозділів Національного банку
України (далі – НБУ) за фактом виявлення підозрілих купюр. Для захисту
банкнот використовуються однакові засоби (способи та матеріали зі схожими характеристиками) незалежно від їх національної належності. Способи підробки банкнот також «інтернаціональні». Тому методичні підходи,
що застосовуються експертами різних держав для проведення досліджень
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банкнот, близькі між собою та мають своєю основою методики дослідження
документів, що оснащені спеціальними засобами захисту від підробки.
Мета статті. Метою статі є систематизація основних видів водяних
знаків, що використовуються під час виготовлення паперових грошей, та
способів їх підробки, що зустрічаються при дослідженні підроблених купюр.
Викладення основного матеріалу. Водяний знак являє собою зображення всередині паперу, що спостерігається на просвіт, та яке утворюється
під час виробництва паперу при обробці паперової маси.
Перший папір із водяним знаком – фабричним знаком її виробника –
з’явився в Італії близько 1282 р. [2].
Виробники паперу застосовували їх тоді та пізніше для ідентифікації
своєї продукції, а також на поштових марках, банкнотах та інших державних
документах для захисту від підробки.
Таким чином, на протязі декількох століть водяні знаки є атрибутом
банкнотного паперу та слугують захистом від підробки.
Водяний знак утворюється під час виготовлення паперу завдяки різній
товщині шару волокнистого матеріалу. На початковому етапі створюють
паперову масу, що являє собою розмолоті у великій кількості води волокна (хлопку, льону тощо), до яких додані наповнювачі, проклеювачі, в
окремих випадках фарбники, захисні волокна, відбілюючи речовини. Даною масою заповнюють спеціальну форму з тонкою сіткою тієї чи іншої
конфігурації, що витончує шар паперу в місцях зіткнення з сіткою, або прокатують по масі при її просуванні по нескінченній стрічці порожнистий валик
з рельєфною сітчастою поверхнею, досягаючи того ж результату, що при
заповненні форми [3, с. 79].
Водяні знаки класифікують у залежності від їх виду, розташування, композиції тощо.
В залежності від місця розташування на папері вони поділяються на:
– загальний (його зображення повторюється по всій площі – рис. 1);

Рис. 1. Водяний знак на банкноті номіналом 1 гривня випуску 1992 р.
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– локальний (водяний знак, що розміщується у певному визначеному
місці – рис. 2);

Рис. 2. Водяні знаки на банкноті номіналом 1000 гривень випуску
2019 р. (стрілкою показаний світлий елемент водяного знаку)

– смужкою (являє собою багатократно повторювані зображення, що
розташовані смугою – рис. 3).

Рис. 3. Водяний знак на купоні 200000 карбованців 1994 р. випуску

За характером зображень відносно основного фону (прозорості) паперу
водяні знаки розподіляють на:
– одно тоновий (на паперовому фоні спостерігається лише темний або
лише світлий елемент) (рис. 1);
– двотоновий (на паперовому фоні спостерігаються як темний, так і
світлий елементи) (рис. 3);
– багатотоновий – водяний знак, що має поступовий (плавний) перехід
від світлих до темних ділянок (рис. 2), як правило з його використанням
відтворюють портрети.
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Окремо виділяють філігрань, або світлий елемент водяного знаку –
його отримують під час формування паперу в результаті застосування
спеціально припаяного металевого шаблону, завдяки якому під час відливу
на місці розташування шаблону формується більш тонкий шар паперу.
Елемент, виконаний способом філіграні, має більший контраст, чіткі лінії,
дрібні деталі. Як правило, способом філіграні наносять номінал банкнот (рис. 2).
З метою підвищення захисних властивостей паперу, застосовують
комбіновані водяні знаки – утворені в результаті поєднання декількох видів
водяних знаків.
Широке розповсюдження лічильників-сортувальників банкнот призвело
до
розробки
локальних
водяних
знаків
у
вигляді
штрихкодів (arcode watermark). Така технологія отримала позначення AQUS та
використовується при виготовленні банкнот: наприклад, на Євро першого
покоління розташовані водяні знаки у вигляді вертикальних смуг, що розрізняються кількістю та шириною (рис. 4).

Рис. 4. Локальний водяний знак у вигляді штрих-коду на банкноті 20 євро
2002 р. випуску (показано стрілкою)

Розробка нових видів водяних знаків продовжується. Компанією Portals, що займається виготовленням паперу для британської компанії DeLaRue, запатентована технологія під назвою Cornerstone®, що полягає у
використанні водяних знаків у вигляді смуг по краях банкнот (такі знаки у
вигляді декількох паралельних смуг з’явилися, наприклад, на банкнотах
Білорусі), а також технологія Edgetone®, що полягає у використанні
водяних знаків у вигляді смуг, розташованих вздовж верхньої та нижньої
сторін банкнот (рис. 5). Використання таких водяних знаків також має на
меті подовження строку експлуатації банкнот завдяки підвищенню
щільності паперу на краях аркушу [4].
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Рис. 5. Рекламна банкнота De La Rue з водяними знаками Edgetone® (уздовж
верхнього и нижнього краю) и Cornerstone® (кутовий водяний знак)

Французька компанія ArjoWiggins є розробником «піксельного»
водяного знаку (Pixel Watermark™), який становить набір темних крапок
різного розміру – «пікселей» – на світлому полі та надає можливість
отримати 3D-ефект (рис. 6) [5].

Рис. 6. Піксельний водяний знак на банкноті 20 доларів Гонконг 2010 р.
випуску (показано стрілкою)

Комбінація такого водяного знаку з багатотоновим або філігранним
(рис. 7) дозволяє створювати високохудожній дизайн банкноти та ускладнює імітацію водяного знаку фальшивомонетниками [6].
Таким чином, водяні знаки є одним із важливих публічних елементів
захисту банкнот.
У зв’язку з цим у більшості випадків злочинці під час виготовлення
підроблених купюр намагаються відтворити водяний знак яким-небудь доступним для них способом.
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Рис. 7. Банкнота 1000 песо Філіппін 2020 р. випуску. Комбінований водяний
знак: піксельний, багатотоновий, філігранний

Умовно рівні фальшивомонетництва можна поділити на:
– державний – здійснюється з використанням потужностей промислових підприємств держави-виготовлювача підробок з метою підриву економіки іншої держави;
– професійний – виготовлення підроблених купюр із попереднім вивченням технологічного процесу виготовлення банкнот та постійним вдосконаленням підробок;
– побутовий – виготовлення купюр без застосування спеціально зробленого обладнання, як правило, за допомогою копіювально-розмножувальної техніки тощо.
Державним
фальшивомонетництвом
керують,
як
правило,
відповідальні співробітники спецслужб, які приймають рішення про випуск
підроблених купюр іншої держави, та мають можливості застосовувати технічні ресурси підприємств своєї держави. Є багато фактів в історії ХVIIIХХ століть, що підтверджують це твердження (фальшиві купюри періоду
наполеонівських війн, кайзерівської та фашистської Німеччини
тощо) [7, с. 233].
У таких випадках можливе застосування паперу з водяними знаками,
що створені під час виготовлення спеціально призначеного для цього паперу з використанням технологій, що застосовуються під час виготовлення
справжніх банкнот.
На рівні професійному або побутовому використовуються наступні способи підробки водяних знаків.
1. Використання паперу з водяними знаками, що призначений для інших цілей:
– папір для бланків або цінних паперів;
На рис. 8 наведений приклад використання паперу з водяними знаками, рисунок яких не відповідає заявленим НБУ (у прохідному світлі спостерігаються двотонові водяні знаки у вигляді літери «S» по всьому полю
аркуша), з подальшим відтворенням зображення відповідного водяного
знаку фарбувальною речовиною білого кольору зі зворотного боку;
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Рис. 8. Фрагмент лицьового боку купюри, зйомка в прохідному світлі

– папір банкнот, що мають або менший номінал, або більш низьку
купівельну вартість (банкноти інших держав), або вийшли з обігу. Це так
звані «переробки» (рис. 9).

Рис. 9. Фрагмент підробленої купюри номіналом 100 Євро, отриманої в
результаті переробки 100 zimbabwean dollar – банкноти Зімбабве в період
15.04.1981 – 30.06.2009 із захисною стрічкою, поєднаним рисунком номіналу
купюри, тоновим зображенням птаха (зйомка в прохідному світлі)

2. Імітація водяних знаків за допомогою спеціально виготовлених
форм:
– рельєфних;
На рис. 10 наведений приклад використання рельєфної форми для
імітації водяного знаку. Рельєфні штрихи добре спостерігаються при дослідженні у косо спрямованому світлі (рис. 11).
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Рис. 10. Рельєфні зображання,
розташовані зі зворотного боку купюри,
що імітують водяні знаки

Рис. 11. Збільшений фрагмент
рельєфного зображення, зйомка
у кососпрямованому світлі

– друкарських (форм високого друку або трафаретних форм) за допомогою прозорої, білої або жовтої фарбувальних речовин.
На рис. 12 наведений приклад імітації водяного знаку шляхом нанесення зображення за допомогою форми високого друку речовиною білого
кольору зі зворотного боку одного з двох аркушів, з яких склеєна основа
купюри (рис. 12-14).

Рис. 12. Фрагмент купюри з зображенням водяного знаку (зйомка у
прохідному світлі)
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Рис. 13. Штрихи речовини білого кольору, що утворюють зображення
водяного знаку (зйомка у прохідному
світлі)
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Рис. 14. Штрихи речовини білого кольору, що утворюють зображення водяного знаку

На рис. 15 наведений приклад відтворення зображення водяного знаку
трафаретним способом друку фарбувальною безбарвною речовиною зі
зворотного боку купюри. Зображення портрету добре спостерігається при
дослідженні в УФ-променях та у прохідному світлі (рис. 15, 16). При дослідженні у верхньому світлі на ділянках розташування імітації спостерігається блиск нашарування безбарвної речовини (рис. 18).

Рис. 15. Фрагмент зворотного боку
купюри (зйомка у верхньому світлі)

Рис. 16. Картина флуоресценції в
УФ-променях (λ=365 нм) фрагменту
зворотного боку купюри
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Рис. 17. Зображення фрагменту водяного знаку (зйомка у прохідному
світлі)

Рис. 18. Штрихи речовини білого кольору на зворотному боці купюри,
що утворюють портрет Л. Українки

Імітація водяного знаку шляхом нанесення за допомогою трафаретної
форми водонерозчинною речовиною білого кольору на зворотному боці одного з двох аркушів, з яких склеєна основа купюри (рис. 19-22).
Імітація водяного знаку шляхом нанесення зображення на зворотному
боці купюри за допомогою трафаретної форми друку водонерозчинною речовиною жовтого кольору, що непрозора в УФ–променях та при дослідженні у кососпрямованому світлі має блиск (рис. 23-26).

Рис. 19. Розділена на два аркуші основа купюри із зображенням водяного знаку на зворотному боці одного з аркушів (зйомка у верхньому
світлі)

458

Рис. 20. Той же фрагмент – зйомка в
УФ-променях («Спектр-Експерт
МФ-3» λ=365 нм)
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Рис. 21. Збільшений фрагмент
даного зображення (зйомка у
прохідному світлі)

Рис. 22. Збільшений фрагмент даного зображення (зйомка у верхньому світлі)

Рис. 23. Зображення водяного знаку (зйомка у
прохідному світлі)

Рис. 24. Штрихи речовини жовтого кольору на
зворотному боці купюри, що утворюють портрет Т. Шевченка

Рис. 25. Картина флуоресценції в УФ-променях
(λ=365 нм) фрагменту зворотного боку купюри

Рис. 26. Штрихи речовини жовтого кольору на
зворотному боці купюри, що утворюють зображення номіналу
459

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67

3. Імітація водяних знаків за допомогою копіювально-розмножувальної
техніки.
На рис. 27 наведений приклад імітації водяного знаку струменевим способом друку за допомогою струменевого принтера на зворотному боці одного з двох аркушів, з яких склеєна основа купюри (рис. 27, 28).

Рис. 27. Розділена на два аркуші основа купюри із зображенням водяного знаку на зворотному боці одного з аркушів

Рис. 28. Крапкова мікроструктура зображення водяного знаку

Зображення водяних знаків (портрету та номіналу) можуть бути нанесені за допомогою струминного друкуючого пристрою на зворотному боці
купюри; при цьому зображення слабко забарвлені (рис. 29, 30).

Рис. 29. Фрагмент лицьового боку
купюри – зйомка у прохідному світлі
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Рис. 30. Збільшений фрагмент зворотного боку купюри – зйомка у
верхньому світлі
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В експертній практиці зустрічаються приклади наклеювання на один з
двох аркушів, з яких склеєна основа купюри, фрагмента паперу із зображенням портрета, що імітує водяний знак (рис. 31-34).

Рис. 31. Розділена на два аркуші основа
купюри та фрагмент паперу із зображенням портрета

Рис. 33. Варіант графічного вирішення
зображення водяного знаку

Рис. 32. Штрихи фрагмента
портрета нанесені за допомогою струменевого принтера

Рис. 34. Варіант графічного
вирішення зображення водяного знаку

4. Імітація водяного знаку шляхом малювання. Наприклад, портрет Тараса Шевченка виконаний безбарвною речовиною зі зворотного боку купюри, спостерігається в прохідному світлі та добре візуалізується під час
дослідження в УФ-променях (рис. 35).
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Рис. 35. Картина флуоресценції в УФ-променях (λ=365 нм) фрагменту
зворотного боку купюри

5. Імітація водяного знаку шляхом нанесення зображення жировмісною
речовиною. На зажирених ділянках спостерігається прозорість паперу. Для
нанесення можуть застосовуватися трафаретні, рельєфні або пласкі
форми. На рис. 36, 37 наведений приклад імітації водяного знаку, нанесеного за допомогою форми високого друку на зворотному боці аркуша. При
цьому рельєф у зображенні відсутній.

Рис. 36. Фрагмент зворотного боку купюри,
на світлому полі містяться штрихи, нанесені
жировмісною речовиною, що імітують водяний знак
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Рис. 37. Збільшений фрагмент зворотного боку купюри
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Висновки. Потрапляння підроблених купюр у готівковий обіг стало
прикметою повсякденного життя. За інформацією Національного банку
України існує тенденція до збільшення кількості підроблених банкнот.
«За результатами 11 місяців 2021 року, найчастіше вилучалися з обігу
підроблені банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка
2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їхня кількість за 11 місяців
2021 р. становила близько 60 % і 31 %, відповідно, від загальної кількості
вилучених з обігу підробок», – йдеться у повідомленні НБУ [8].
В окремих випадках підроблені купюри знаходяться в обігу тривалий
час, приймаються платіжними терміналами, касирами пунктів обміну валюти, використовуються як платіжні засоби при купівлі товарів тощо. Доступність інформації в мережі Інтернет про банкноти в цілому, способи
підробки окремих захисних елементів та поширення новітніх технічних засобів призводить до того, що зображення на окремих підроблених купюрах
є максимально наближеним до справжньої банкноти. Лише в ході проведення експертних досліджень можна визначити способи нанесення окремих елементів захисту на досліджуваному об’єкті.
Одним з важливих публічних елементів захисту банкнот є водяні знаки.
У статті наведені способи створення водяних знаків на банкнотах, способи та ознаки підробки водяних знаків на купюрах. Відомості про комплекс
ознак водяних знаків, їх застосування експертами при дослідженні мають
сприяти ефективному виявленню підроблених купюр.
Перелік посилань
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TYPES OF WATERMARKS ON BANKNOTES AND METHODS
OF THEIR IMITATION
N. Zubova
S. Naumenko
V. Somov
The article deals with the consideration of ways to imitate watermarks in the manufacture of counterfeit banknotes. The watermark is an important public security element for banknotes issued for cash circulation. The basis of any banknote related to
paper money is banknote paper. The article briefly describes the stages of the technological process of manufacturing banknote paper and methods for forming watermarks
on it. The criteria for the classification of watermarks depending on their location on the
banknote (general, local stripe), in relation to the overall tone of the paper (one-tone,
two-tone, local, filigree, combined), composition, as well as drawings illustrating these
types of watermarks are given. signs. The watermarks developed using modern technologies in recent decades are described, as well as their illustrations. The levels of
counterfeiting are determined depending on the subject and its technical capabilities
for the manufacture of counterfeit banknotes. The ways of imitation of watermarks are
generalized. Firstly, watermarked paper intended for other purposes can be used to
make counterfeit banknotes. Secondly, the imitation of watermarks is possible using
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specially made forms: embossed, used for embossing paper, and printed-screen or
letterpress. Widely used to imitate watermarks of copiers. Less common are watermarks, which are imitated using fat-containing substances, or painted with a dye. The
article provides examples of the implementation of the relevant methods with their illustration based on studies of counterfeit banknotes.
Key words: banknote, banknote paper, watermark, types of watermarks, watermark imitation.
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ФІКСАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНИХ СЛІДІВ ВЗУТТЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 3D СКАНУВАННЯ
Статтю присвячено демонстрації можливостей використання технологій 3D сканування для фіксації та дослідження об’ємних слідів взуття. Автором залишено експериментальний слід взуття, який в подальшому був
відсканований за допомогою лазерних 3D сканерів Artec Leo та Artec Space Spider. Отримані 3D моделі оброблено та досліджено з використанням ПЗ Artec Studio 16. Продемонстровано можливості використання
ПЗ Artec Studio 16 для дослідження та порівняння 3D моделей криміналістично значущих об’єктів.
Ключові слова: 3D сканування, 3D сканер, сліди взуття, фіксація,
порівняльне дослідження.

Постановка проблеми. Під час вчинення кримінально протиправних
діянь правопорушники часто залишають на місці події об’ємні сліди взуття,
які у ході досудового розслідування можуть бути використані для
встановлення взуття, яким було залишено відповідні сліди. Утім,
фіксування таких відображень є ускладненим: традиційні методи наочної
фіксації (опис,
вимірювання,
фотографування)
є
недостатньо
інформативними, а основний метод предметної фіксації (виготовлення
гіпсових та інших зліпків) – пов’язаний з ризиком суттєвого пошкодження
фіксованого сліду. Через це, перед експертами-криміналістами та
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науковцями постає важливе завдання щодо пошуку нових способів та
засобів фіксування подібної слідової інформації.
3D сканування є однією з перспективних технологій, які можуть бути
використані у діяльності з розкриття та розслідування кримінальних
правопорушень, зокрема й для належної фіксації та ретельного
дослідження об’ємних слідів взуття. Застосування безконтактних 3D
сканерів дозволяє швидко, ефективно та неінвазійно створювати детальні
цифрові 3D моделі сканованих матеріальних об’єктів. Отримані таким чином моделі можуть бути досліджені та наочно продемонстровані з використанням комп’ютерної техніки. З огляду на очевидні переваги названого методу фіксування криміналістично значущої інформації, нами було
здійснено експериментальне 3D сканування об’ємного сліду взуття та
відповідного слідоутворюючого об’єкта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перспективи використання
3D технологій у правоохоронній діяльності в своїх працях висвітлювали
В. В. Баранчук, О. О. Баринова, С. В. Данець, О. М. Дуфенюк, А. В. Коваленко, Н. В. Павлюк, В. В. Семенов, Р. М. Шехавцов та інші українські науковці. Утім, ступінь розробленості проблем впровадження 3D сканування у
діяльність з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень лишається низьким. На сьогодні вітчизняними науковцями ще не були розроблені ні загальні принципи використання названої технології, ні конкретні рекомендації щодо застосування 3D сканерів для фіксування
окремих категорій криміналістично значущих об’єктів. Наведене ще раз
підтверджує актуальність пропонованого дослідження.
Мета дослідження. Завданням даної праці є з’ясування можливостей
фіксації та дослідження об’ємних слідів взуття з використанням технологій
3D сканування та розроблення алгоритму застосування безконтактних лазерних 3D сканерів для фіксування таких слідів.
Викладення основного матеріалу. 3D сканування полягає у безпосередній фіксації зовнішніх просторових ознак об’єкта за допомогою
спеціального програмно-апаратного комплексу, з подальшим формуванням цифрової тривимірної моделі об’єкта [1, с. 424]. При цьому, отриману
3D модель ми пропонуємо розуміти як цифрове, об’ємне зображення певного об’єкта, яке відображає його зовнішню будову та забарвлення, точно
і пропорційно відтворює співвідношення його просторових ознак [1, с. 422].
Подібні моделі набувають доказового значення у випадку, якщо 3D сканування було здійснено спеціалістом під час проведення огляду (місця
події чи окремої речі), а отримана таким чином модель додана до протоколу в якості невід’ємного додатку на диску чи карті пам’яті. Крім того, 3D
сканування направлених на дослідження об’єктів може здійснюватися
експертами під час проведення судових експертиз, а результати дослідження отриманих 3D моделей наводитися у висновках експерта. Тому,
з огляду на вимоги ст. 8 Закону України «Про судову експертизу» [2], вбачаємо потребу у розробленні та подальшій реєстрації методик проведення
експертних досліджень з використанням технологій 3D сканування.
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У межах даного дослідження автором було експериментально відпрацьовано сканування об’ємного сліду взуття в умовах огляду місця події (на
місці його виявлення), сканування потенційного слідоутворюючого об’єкта
в умовах його окремого огляду (в лабораторних умовах), а також дослідження отриманих 3D моделей за допомогою спеціального програмного
забезпечення.
Пропоновані досліди було проведено з використанням лазерних 3D
сканерів Artec Leo та Artec Space Spider [3]. Сканер Artec Leo здатний
здійснювати захоплення геометрії з поверхні сканованого об’єкта зі швидкістю до 80 к/с та точністю (допустимою похибкою) до 0,1 мм. Робоча
відстань сканування у даного сканера складає від 0,35 до 1,2 м, лінійне
поле зору – від 244 × 142 до 838 × 488 мм. Artec Leo обладнано змінним
акумулятором та вбудованим сенсорним екраном, сканування й первинна
обробка даних відбуваються без підключення до комп’ютера. Сканер Artec Space Spider здатний здійснювати захоплення геометрії з поверхні сканованого об’єкта зі швидкістю до 7,5 к/с та точністю до 0,05 мм. Робоча
відстань сканування становить від 0,2 до 0,3 м, лінійне поле зору від
90 × 70 мм до 180 × 140 мм. Сканування з використанням Artec Space Spider вимагає під’єднання до персонального комп’ютера та джерела живлення. Обидва сканери здатні захоплювати окрім просторових ознак також
і кольорову текстуру (тривимірне фотозображення) сканованого об’єкта [3].
Обробка, вимірювання та дослідження отриманих експериментальних 3D
моделей були здійснені з використанням програмного забезпечення (далі –
ПЗ) Artec Studio 16.
Експериментальний слід було залишено взуттям із складним візерунком протектора підошви (рис. 1, відстань між елементами візерунка < 1 мм)
на сухому дрібнозернистому однотонному піску (рис. 2). Під час проведення експерименту було навмисно створено максимально несприятливі
умови для застосування класичних методів фіксації подібних відображень.
З метою подальшої верифікації результатів дослідження, поряд зі слідом
було розміщено метричний еталон (масштабну лінійку). Варто зауважити,
що на відміну від фотограмметричного методу 3D сканування [4, с. 256],
поміщення метричного еталону у поле зору лазерних 3D сканерів не є
обов’язковим.

Рис. 1

Рис. 2
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З використанням сканера Artec Leo та ПЗ Artec Studio 16 було отримано геометричну (рис. 3) та текстуровану (рис. 4) 3D моделі експериментального сліду. Для проведення порівняльного дослідження з використанням сканера Artec Leo було відскановано підошву взуття, яким залишено
слід, а геометричну 3D модель сліду «вигорнуто назовні» шляхом інвертування нормалей моделі (рисунок 5). Таким чином було отримано «цифровий зліпок» слідоутворюючого об’єкта – його пряме відображення.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

На отриманій 3D моделі підошви взуття чітко відобразився візерунок
протектора, особливості форми, будови та лінійні розміри підошви, а також
ознаки деформації візерунка протектора через стоптування (підметкова та
підборна частини). На отриманій 3D моделі сліду відобразилися особливості
форми та будови, лінійні розміри слідоутворюючого об’єкта, окремі елементи
візерунка протектора та ознаки деформації візерунка протектора підошви
слідоутворюючого об’єкта через стоптування (більшою мірою на підборній
частині). Отримані моделі можуть бути виміряні, візуально оглянуті та
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порівняні, а також накладені одна на одну з використанням ПЗ Artec Studio 16.
За отриманими моделями можливо встановити групову приналежність слідоутворюючого об’єкта.
Експериментальний слід (рис. 6, 7) та підошву взуття, якою залишено
слід (рис. 7) також було відскановано за допомогою сканера Artec Space Spider. Для проведення порівняльного дослідження геометричну
модель даного сліду було інвертовано.

Рис. 6

Рис. 7
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На отриманих 3D моделях, окрім особливостей форми, будови та лінійних розмірів підошви, чітко відобразилися візерунок протектора підошви,
ознаки деформації візерунка через стоптування та окремі індивідуальні
ознаки: заводські дефекти – отвори округлої форми діаметром < 1 мм, що
виникли внаслідок порушення технології відливання підошви взуття (на
рис. 6, 7 – на підметковій та підборній частині, на рис. 8 – помічені червоними овалами на підборній частині).
На рис. 7 також відображено результати вимірювання метричного еталону (масштабної лінійки), які дозволяють впевнитися у точності отриманих 3D моделей.

Рис. 8

За результатами дослідження 3D моделей, отриманих з використанням
сканера Artec Space Spider, можливе встановлення індивідуальної
тотожності слідоутворюючого об’єкта.
Загальний алгоритм фіксування та дослідження об’ємних слідів взуття
з використанням 3D технологій (на прикладі сканерів та програмного
забезпечення компанії Artec) є наступним.
1. Фіксування сліду з використанням класичних неінвазійних
методів (опис, вимірювання, фотозйомка, замальовування чи складання
схем).
2. Сканування сліду з використанням безконтактного 3D сканера. Отримані з використанням сканера кадри (проєкт 3D моделі) зберігаються у
пам’яті пристрою чи на комп’ютері, до якого під’єднано сканер. Після цього
можуть бути застосовані інвазійні методи фіксування сліду (виготовлення
зліпків).
3. Експорт (перенесення) проєкту 3D моделі на комп’ютер для подальшої обробки у спеціалізованому ПЗ.
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4. Обробка експортованих кадрів та отримання 3D моделі відсканованого об’єкта з використанням ПЗ Artec Studio 16 (виокремлення зображень
високої роздільної здатності, вирівнювання кадрів один відносно іншого,
«склеювання» та текстурування моделі, інвертування нормалей моделі
для отримання «цифрового зліпка» слідоутворюючого об’єкта). Для дослідження доцільно використовувати як геометричні (не забарвлені), так і
текстуровані моделі об’єкта.
5. Візуальний огляд та вимірювання 3D моделі сліду.
6. Сканування та обробка 3D моделі ймовірного слідоутворюючого
об’єкта (взуття) аналогічно до кроків 2-5.
7. Візуальне порівняння, вимірювання та зіставлення 3D моделей сліду
та слідоутворюючого об’єкта для вирішення питання про їх тотожність, а
також для вирішення діагностичних й інших завдань.
Висновки. Таким чином, 3D сканування слідів взуття та інших об’ємних
слідів є перспективним методом фіксації і дослідження таких відображень.
Проведені автором експерименти показали, що з використанням 3D сканерів, які мають точність сканування до 0,1 мм, та відповідного програмного забезпечення, можливе сканування та дослідження слідів взуття з середніми та великими елементами візерунка протектора, а з використанням
сканерів, що мають точність сканування до 0,05 мм та більшу – фіксація
слідів, залишених взуттям з більш складними візерунками протектора
підошви.
Отримані таким чином 3D моделі є точними та деталізованими, достовірно передають розмір, форму та забарвлення сканованих об’єктів, можуть використовуватися для візуального обстеження та порівняння
об’єктів, їх наочної демонстрації (наприклад у судовому засіданні). Рівень
деталізації 3D моделей, отриманих за допомогою сканерів Artec Leo та Artec Space Spider дозволяє здійснювати порівняльні дослідження об’ємних
слідів та відповідних слідоутворюючих об’єктів за їх 3D моделями. Аналогічні до описаних у даній статі методи можуть бути ефективно застосовані для фіксації та дослідження й інших різновидів об’ємних слідів та
відповідних ним слідоутворюючих об’єктів: слідів протекторів шин та інших
частин транспортних засобів, знарядь зламу, кульових отворів тощо.
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FIXATION AND EXAMINATION OF VOLUMETRIC TRACKS OF FOOTWEAR
USING 3D SCANNING TECHNOLOGIES
A. Kovalenko
The article is devoted to demonstrating the possibilities of using 3D scanning
technologies to capture and study volumetric footprints. The author notes that traditional methods of visual fixation of such reflections (description, measurement, photography) are not informative enough, and the main method of object fixation (making plaster and other molds) is associated with the risk of significant damage to the
fixed trace. At the same time, the use of contactless 3D scanners allows you to
quickly, efficiently, and non-invasively create detailed digital 3D models of volumetric
footprints.
The author experimentally tested the fixation of shoe footprint in terms of inspection of the scene (at the place of its detection), scanning of the potential trace-forming object in terms of its separate inspection (in the laboratory), as well as a study of
3D models using laser 3D scanners Artec Leo and Artec Space Spider and Artec Studio 16 software. Possibilities of using Artec Studio 16 software to study and
compare 3D models of forensically significant objects are demonstrated.
The author's experiments showed that with the use of 3D scanners with a scanning accuracy of up to 0.1 mm and the appropriate software, it is possible to scan
and examine shoe prints with medium and large tread pattern elements, and using
scanners with scanning accuracy up to 0.05 mm and more – fixation of traces left by
shoes with more complex patterns of sole protector. The 3D models obtained in this
way are accurate and detailed, accurately convey the size, shape, and color of
scanned objects, and can be used for visual inspection and comparison of objects,
and their visual demonstration (for example, in court). The level of detail of 3D models obtained with Artec Leo and Artec Space Spider allows comparative studies of
shoe traces and the corresponding trace-forming objects on their 3D models. Methods similar to those described in this article can be effectively used to capture and
study other types of volumetric traces and their corresponding trace-forming objects:
traces of tire treads and other parts of vehicles, breakage tools, bullet holes, etc.
Key words: 3D scanning, 3D scanner, fixation, foot traces, comparative research.
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РОЛЬ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Розглядаються проблемні аспекти проведення судово-почеркознавчих
експертиз в рамках кримінальних проваджень під час розслідування злочинів
у економічній сфері держави, методів відбору порівняльних зразків особи, які
впливають на якість відібраних зразків та результати почеркознавчих досліджень підписів осіб, які навмисно та свідомо змінювали свої особисті
підписи шляхом спрощення їх конструктивної складності та зменшення
об’єму графічного матеріалу під час підписування офіційних документів.
Ключові слова: експертиза, зразок підпису, авторський підлог, тактика, прийом, метод.

Постановка проблеми. В усьому світі зростає кількість злочинів
економічної спрямованості, що завдають матеріальної шкоди людям,
організаціям, і навіть країнам. І Україна тут не є винятком.
Розслідувати такі злочини стає складніше в зв’язку із глобалізацією,
шахрайство та економічна злочинність активно поширюються у всьому світі
та постійно набувають нових форм. Для встановлення істини в розслідуванні злочинів у сфері економіки держави, провідну роль відіграє судова
експертиза.
Важливу роль у проведенні судових експертиз під час розслідування
злочинів в економічній сфері держави, відіграють державні спеціалізовані
установи і експертні служби, зокрема науково-дослідні інститути судових
експертиз Міністерства юстиції України, установи Міністерства охорони
здоров’я, експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки
України та Міністерства оборони, на які, згідно із ст. 7 Закону України «Про
судову експертизу» [2], покладено здійснення судово-експертної діяльності.
Аналіз останніх досліджень публікацій. Практика застосування згаданого Закону, як основоположного правового регулятора відносин у сфері
судово-експертної діяльності, підтвердила його необхідність та важливість.
За значний час, що минув, переважна більшість положень цього Закону не
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втратила своєї актуальності, проте й виявила немало проблем, вирішення
яких потребує системного вдосконалення та уточнення нормативно-правової бази, що регулює судово-експертну діяльність, передусім шляхом внесення досить істотних змін і доповнень до зазначеного Закону.
Мета досліджень. Мета статті полягає в розгляді проблемних питань
щодо проведення судово-почеркознавчих експертиз в рамках кримінальних проваджень під час розслідування злочинів в економічній сфері.
Викладення основного матеріалу. Розслідування злочинів у сфері
економіки неможливе без спеціальних знань, однією з форм використання
яких є судова експертиза. Судова експертиза – це дослідження експертом
на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які
містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні
органів дізнання, досудового та судового слідства [1; 2, с. 538].
Оскільки основними доказами при розслідуванні злочинів у сфері економіки є документи, то найголовнішими видами судових експертиз є судово-почеркознавча експертиза. Також можуть призначатися й інші види
судових експертиз.
Одним із найскладніших, і в той же час, самим затребуваним видом
криміналістичних досліджень є почеркознавче дослідження підпису.
На це є об’єктивні причини, серед яких:
– створення документів на базі сучасної розмножувальної техніки, коли
на документі часто єдиним ідентифікуючим об’єктом є підпис;
– поява нових якісних способів підробки підписів, пов’язаних, у тому
числі, і з використанням сучасної комп’ютерно-розмножувальної техніки;
– підготовка до виконання підписів особою з подальшою, відмовою від
нього;
– «автопідробка» і тому подібне.
Темпи сучасного життя і науково-технічного прогресу такі, що будь-яке
наукове пізнання вимагає постійного вдосконалення. А наукові знання самі
по собі не трансформуються в уміння, навички і професійну компетентність.
Повною мірою це відноситься і до розвитку теорії і практики почеркознавчого дослідження підписів.
Розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки досить часто супроводжується підробкою у відповідних документах підписів, почерку
посадової особи, а також примушуванням певної особи до підпису, розписок, вказівок, оформлення договорів тощо. Тому, коли під час розслідування злочинів розглядуваної категорії стоїть питання ідентифікації виконавця рукопису, підпису, цифрових записів, призначається судовопочеркознавча експертиза.
Особливе місце під час призначення судово-почеркознавчої експертизи посідають зразки для порівняльного дослідження, які прямо впливають на можливість проведення почеркознавчої експертизи.
Справа в тому, що процес порівняльного дослідження залежить від
наданих зразків почеркового матеріалу, цифрових записів чи підписів. Тому
для дослідження почерку в документі слід надати експерту усі три категорії
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зразків: вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку особи,
яка ідентифікується.
Отже, повнота збору доказової інформації та її оцінка за кримінальними
провадженнями по економічних злочинах зумовлює потребу використання
різноманітних спеціальних знань. Правильно застосовані знання або вибір
певного виду судових експертних досліджень зумовлені як видом економічного злочину, так і способами його вчинення. Повно та якісно зібраний матеріал дозволить прийти до правильного висновку та позитивного результату, що в подальшому допоможе в розкритті та розслідуванні економічних
злочинів.
Серед сучасних проблем, що стосуються криміналістичного дослідження підписів, є дії з боку осіб, що здійснюють підробки підписів при
підробці документів [5]. Ця актуальна особливість вчинення злочинів у
сфері економіки полягає не лише в кваліфікованій підробці підписів, але і в
підготовці «спеціальних» зразків. Включення в зразки документів з підписами, виконаними різними особами, може призвести до хибних висновків у
експерта. Обов’язковою умовою при проведені таких видів експертиз є,
проведення дослідження усіх наданих груп підписів з метою встановлення
виконання їх однією особою або різними, ця умова є строго обов’язковою,
з описом результатів цієї процедури в дослідницькій частині висновку
експерта.
Крім того, для об’єктивності почеркознавчого ідентифікаційного дослідження підписів експерт сьогодні повинен мати в розпорядженні відомості про особу виконавця. Так, наприклад, для об’єктивнішої експертної
оцінки при встановленні виконавця підпису у разі, якщо особа навмисно
змінила свій підпис, важливу роль може становити інформація про факти
підроблення документів раніше цією особою, злочинів у сфері економіки
шляхом шахрайства або обставини підписання документу у разі «ситуаційної» автопідробки [6].
Практика дослідження підписів у подібних справах показує той факт,
що: зневажливе відношення до процедури підписання документів призводить до того, що документи, мають найсерйозніші правові і фінансові
наслідки.
Наприклад, підписання документів в незручних позах (на ходу), а іноді
в незвичайному стані, наприклад, в стані алкогольного сп’яніння. Більше
того, серед номінальних «генеральних директорів», що підписують документи, нерідко зустрічаються особи, що страждають алкоголізмом. Почеркознавче дослідження рукописних текстів і підписів, виконаних подібними хворими, є особливим і передбачає знання спеціальної методики.
Таким чином, ефективність та істинність результатів почеркознавчого
дослідження підписів осіб, які навмисно та свідомо змінюють свої особисті
підписи шляхом спрощення їх конструктивної складності та зменшення
об’єму графічного матеріалу під час підписування офіційних документів, залежить від застосування ініціатором проведення експертизи необхідних
прийомів для відібрання зразків, в особи, у якої необхідно відібрати експериментальні зразки підписів.
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Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, можна дійти висновку,
що законодавча база на даний час, є не ідеальною та дає можливість для
шахраїв використовувати окремі механізми державних установ для власного збагачення або несплати податків чи інших коштів, передбачених законодавством України, шляхом підробки або спотворення документів.
У рамках вже створених теоретичних і методичних основ судового почеркознавства був розкритий творчий характер експертного пізнання та
особливості експертного мислення.
Перелік посилань
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THE ROLE OF FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION DURING THE
INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF ECONOMICS
А. Babkov
Problematic aspects of forensic handwriting examinations within the framework
of criminal proceedings during the investigation of crimes in the economic sphere of
the state are considered as well as the methods of selection of comparative samples
of a handwriting signature of a person that affect the quality of selected samples and
the results of handwriting studies of signatures of persons who deliberately changed
their personal signatures by simplifying their constructive complexity and reducing
the volume of graphic material when signing official documents.
The effectiveness and validity of the results of the handwriting study of signatures of persons who intentionally and consciously change their personal signatures
by simplifying their constructive complexity and reducing the volume of graphic material when signing official documents depends on the application by the initiator of
the examination of the necessary techniques for sampling, from which it is necessary
to take experimental samples. signatures.
The legal framework is currently not ideal and allows fraudsters to use certain
mechanisms of state institutions for their own enrichment or non-payment of taxes
or other means provided for by the legislation of Ukraine, by forging or distorting
documents.
Within the framework of the already established theoretical and methodological
foundations of forensic handwriting, the creative nature of expert knowledge and the
features of expert thinking are revealed.
Key words: examination, the standard of signature, authorial forgery, tactics,
acceptance, method.
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Стаття присвячена формуванню організаційно-методологічних основ
проведення пожежно-технічних експертиз, які здійснюються в межах
адміністративних справ за позовом органів державного нагляду (контролю)
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у сфері техногенної та пожежної безпеки про застосування заходів реагування. Визначено проблематику науково-технічного забезпечення експертних досліджень. Сформовано та обґрунтовано мету, предмет, об’єкт, завдання, алгоритм та методи досліджень.
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життя/здоров’я, методи досліджень, доказ, заходи реагування, нагляд (контроль).

Постановка проблеми. Судові рішення окружних адміністративних
судів про призначення пожежно-технічних експертиз при розгляді
адміністративних справ, пов’язаних із застосування заходів державного
нагляду (контролю), у вигляді повного або часткового зупинення роботи
об’єктів перевірки (надалі – пожежно-технічна експертиза), обумовлені
спірними та суперечливими доказами з боку позивача та відповідача щодо
питань наявності реальної загрози життю та здоров’ю людей та/або рівня
пожежної (не)безпеки об’єкту господарювання. Відповідно, до
встановленої судової практики, виникає необхідність формування
достатнього доказу у публічно-правовому спорі із застосуванням
спеціальних знань у сфері пожежної безпеки [1, 2]. При цьому, атестовані
та рекомендовані до впровадження в експертну практику методики
експертних досліджень з визначених питань потребують значних доопрацювань [3]. Таким чином виникає необхідність розширення й удосконалення організаційно-методичних процедур пожежно-технічних експертиз
з метою забезпечення достатності доказу у адміністративних справах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання науково-технічного забезпечення судово-експертної діяльності та відповідність процесуальної форми інституту доказів в Україні розглядалось багатьма вченими
та експертами, серед яких: Р. С. Бєлкін, А. І. Вінберг, В. Г. Гончаренко,
А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, Б. Д. Леонов, В. К. Лисиченко, О. Г. Рувін,
М. Я. Сегай, О. Б. Шмерего та багато інших. Однак, не зважаючи на велику
кількість наукових досліджень, залишається нормативно не визначеним
процесуальний механізм (порядок) формування експертного висновку в
рамках пожежно-технічної експертизи, яким забезпечується належність і
допустимість його як доказу у адміністративній справі про застосування заходів реагування органами нагляду (контролю).
Мета дослідження. Напрацювання організаційних та методологічних
положень, процесуальності процедури проведення експертних досліджень
у рамках пожежно-технічної експертизи з метою забезпечення стадійності
і якості формування експертного висновку, які гарантують законність та
правомірність його використання, як достатнього доказу у адміністративному судочинстві.
Викладення основного матеріалу. Відповідно до положень Конституції України найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються життя, здоров’я і безпека людини, а захист життя людини – обов’язком держави [4].
Безпека – це відсутність загрози життю, здоров’ю людини, яку держава має
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забезпечувати в усіх сферах суспільного життя, у тому числі у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Відповідно, Кодексом
цивільного захисту України основними принципами цивільного захисту
визначено гарантування та забезпечення державою конституційних прав
громадян на захист життя і здоров’я, а пріоритетними завданнями – рятування життя та збереження здоров’я громадян [5]. У межах адміністративного судочинства та на виконання функцій центрального органу виконавчої
влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та
пожежної безпеки щодо попередження загибелі та травмування людей на
пожежах, територіальними органами державного нагляду (контролю) застосовуються відповідні заходи реагування, а саме: «звернення до
адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді
повного або часткового зупинення роботи підприємств …, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей» [1, 5]. Визначене законодавче обґрунтування не встановлює чіткого розуміння, які саме
порушення норм та правил (або їх комплекс) несуть безпосередню загрозу
життю та здоров’ю людей. Зазначена невизначеність обумовлює
сумнівність юридичної сили доказів осіб (допустимість доказів) [6], які приймають участь у розгляді справи, та ускладнює можливість прийняття процесуальних рішень у адміністративних справах. У такому випадку цілю судової пожежно-технічної експертизи є підтвердження або спростування
доказових значень порушень норм та правил пожежної безпеки.
Відповідно до державного стандарту України [7] «Пожежна безпека
об’єкта характеризується рівнем пожежної безпеки людей (запобігання
впливу на них небезпечних чинників пожежі)» і визначається як відсутність
неприпустимого ризику виникнення й розвитку пожежі та завдання шкоди
життю/здоров’ю людей. Оптимальне значення пожежної безпеки досягається синергією комплексу протипожежного захисту та систем запобігання пожежі і управління пожежною безпекою. Рівень безпеки встановлюється комплексними розрахунковими методами, а саме: визначення
рівня пожежної безпеки людей на об’єктах та ймовірності виникнення пожеж на об’єкті.
Однак, питання комплексної оцінки рівня пожежної безпеки об’єктів господарювання, по-суті, не мають прямого відношення до процесу доведення
доказової інформації при здійсненні пожежно-технічної експертизи, так як
предметом розгляду судової пожежно-технічної експертизи є загроза
життю/здоров’ю людей в разі виникнення пожежі на об’єкті перевірки,
здійсненої органами нагляду (контролю). Тобто, при побудові алгоритму
експертних досліджень необхідно виходити з того, що: умовно пожежа на
об’єкті перевірки вже має місце та слід дослідити, як наявні порушення
норм пожежної безпеки впливають на вірогідність загибелі або травмування людей у разі розповсюдження її небезпечних чинників. Таким
істотним умовам відповідає «Метод визначення індивідуального пожежного ризику» [7], який за певних умов може бути використаний для
підтвердження об’єктивності та достовірності результатів експертних досліджень. Слід зазначити, що метод математичного моделювання є
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новітнім інструментом науково-технічного забезпечення пожежно-технічної
експертизи, що є наслідком послідовної інтеграції в судово-експертну
діяльність інноваційних підходів та технологій. Безперечно, застосування
таких методів потребує достатньо високого рівня додаткових спеціальних
знань [8]. При цьому, метод моделювання є лише одним з загальнопізнавальних методів експертних досліджень і має бути застосований в комплексі із діалектичними методами експертних досліджень, зокрема –
аналітичним методом та методом експертних оцінок. Так, за допомогою
аналітичного методу здійснюється узагальнення, оброблення, аналіз порушень встановлених норм і правил пожежної безпеки з метою підтвердження їх обґрунтованості та відповідності. Методом експертної оцінки
визначається можливість істотного впливу наявних порушень на забезпечення безпечної евакуації людей на об’єкті експертних досліджень. За допомогою математичного моделювання доцільно проводити уточнення обставин, які підтверджують встановлені вимоги чи заперечують їх вплив або
мають невизначене значення.
Доказові значення порушень державних будівельних норм (надалі –
ДБН) є прерогативою у наведеному методологічному підході при проведенні пожежно-технічних експертиз. Визначене ґрунтується на положеннях
ДБН, якими ще на стадії проектування об’єктів будівництва встановлюються вимоги із забезпечення самостійної евакуації людей із будівель у
разі пожежі. Для прикладу:
– п. 3.1 ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» [9] встановлена основна вимога пожежної безпеки до
будівельних об’єктів, яка полягає у забезпеченні можливості людей самостійно залишити об’єкт або забезпечити умови, за яких люди могли бути
врятовані в іншій спосіб;
– п. 7.1.1 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» [10] визначено, що для забезпечення безпечної евакуації
людей повинні передбачатись заходи, спрямовані на створення умов для
своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі виникнення пожежі.
– п. 6.9 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення» [11]
зазначається, що конструктивна система житлових будинків повинна бути
запроектована так, щоб забезпечити її загальну стійкість, як мінімум на час,
необхідний для евакуації людей при пожежі.
Тобто, першочергово, безпека людей на об’єктах господарювання забезпечується планувальними та об’ємно-конструктивними рішеннями на
стадії проектування/будівництва з метою забезпечення об’єктів завершеного будівництва наступною умовою: здатністю людей вжити заходів щодо
збереження свого життя або здоров’я шляхом самостійного і безпечного
виходу назовні будівель, споруд у разі виникнення пожежі. Визначені обставини при проведенні експертних досліджень потребують окремого
аналізу, під час якого слід враховувати, що сфера застосування ДБН обмежується новим будівництвом, розширенням, реконструкцією, технічним
переоснащенням, реставрацією або капітальним ремонтом будинків і споруд. Отже, вимоги будівельних норм не можуть бути застосовані до
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об’єктів, що експлуатуються, і мають відповідати положенням, які діяли на
час прийняття будівель і споруд в експлуатацію.
Важливим аспектом експертного дослідження є також розгляд інженернотехнічних рішень, якими передбачено зниження можливих ризиків блокування
людей у будівлях небезпечними чинниками пожежі, або які застосовуються в
якості компонентної складової проектних рішень щодо забезпечення самостійної евакуації людей. Останнє притаманне будинкам підвищеної поверховості та висотним будинкам. При цьому, слід зауважити, що інженерні та організаційні заходи, передбачені нормативно-правовими актами у сфері
пожежної безпеки, мають на меті знизити ризики виникнення можливих небезпечних ситуацій при здійсненні самостійної евакуації людей, які передбачені
планувальними та об’ємно-конструктивними рішеннями. Так, правилами пожежної безпеки, у тому числі галузевими, встановлені загальні організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, в межах яких визначаються заходи
із організації управління евакуацією людей в разі пожежі [12].
Таким чином, можна визначити наступне: завданням пожежно-технічної експертизи є встановлення причинно-наслідкового зв’язку між наявними порушеннями пожежної безпеки та рівнем загрози життю/здоров’ю людини. Відповідно, об’єктом експертних досліджень є проведення
наукового аналізу і експертної оцінки наявних порушень норм та правил
пожежної безпеки, якими забезпечується можливість самостійної, безпечної евакуації людей на об’єкті перевірки, здійсненої органами державного
нагляду (контролю). Алгоритм експертних досліджень, які повинні
здійснюватись в рамках проведення пожежно-технічної експертизи, доцільно викласти у наступній послідовності:
– підтвердити наявність і відповідність виявлених органом державного
нагляду (контролю) порушень норм і правил пожежної безпеки;
– здійснити градацію порушень: планувальні, інженерні, організаційні;
– визначити з наявних планувальних заходів виключно ті, якими забезпечується можливість самостійної евакуації людей (кількість, розміри, протяжність евакуаційних шляхів і виходів);
– виділити інженерні заходи, які є компонентою безпечної евакуації людей (як правило: димовидалення, оповіщення та управління евакуацією);
– розглянути порушення норм і правил, якими регламентовано організацію управління рухом людей евакуаційними шляхами (світлові покажчики, евакуаційні знаки безпеки);
– здійснити експертну оцінку взаємодії наявних порушень та виділити
протипожежні заходи, що безпосередньо впливають або можуть істотно
вплинути на забезпечення безпечної евакуації людей;
– у разі необхідності, на підставі аналізу, визначити вихідні дані для математичного моделювання, обумовлені найгіршими умовами розповсюдження небезпечних чинників пожежі з урахуванням виявлених особливостей евакуації людей;
– забезпечити отримання результатів розрахунку;
– співставити аналітичні висновки із результатами розрахункових досліджень;
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– сформувати обґрунтований висновок.
Визначений алгоритм експертних досліджень є основою запропонованої методології проведення пожежно-технічної експертизи, спрямованої на
удосконалення процесу доведення доказової інформації. Інструментами
науково-технічного забезпечення якої виступають діалектичні методи
експертних досліджень та метод математичного моделювання.
Наукове обґрунтування процедури експертного дослідження має на
меті забезпечити стадійність, законність формування експертного висновку
як доказу у адміністративній справі за позовом органів державного
нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки про застосування заходів реагування. Відомо, що експертний висновок набуває якості
через процесуально закріплену форму фіксації доказу. Відповідно, результатом наукових досліджень організаційно-методологічних основ проведення пожежно-технічних експертиз, які здійснюються в межах
адміністративних справ за позовом органів державного нагляду (контролю)
у сфері техногенної та пожежної безпеки про застосування заходів реагування, має стати розробка та впровадження нормативно врегульованого
процесуального порядку (механізму) формування експертного висновку,
яким буде забезпечено його належність і допустимість як доказу у справі.
Таким нормативно-правовим актом може бути атестована та рекомендована до впровадження в судово-експертну практику методика проведення відповідних експертних досліджень [13].
Висновки. Існуючі законодавчі та нормативно-правові акти у сфері техногенної та пожежної безпеки не встановлюють чітких оціночних критеріїв
щодо порушень норм та правил, які створюють загрозу життю та здоров’ю
людей або можуть істотно вплинути на забезпечення їх безпечної евакуації
в разі ймовірної пожежі. Зазначена невизначеність обумовлює сумнівність
доказів та обмежує можливість прийняття процесуальних рішень при
розгляді адміністративних справ стосовно застосування заходів державного нагляду (контролю) у вигляді повного або часткового зупинення роботи об’єктів перевірки, а також спонукає до винесення рішень про призначення судової пожежно-технічної експертизи. Однак, загального науковообґрунтованого підходу проведення пожежно-технічних експертиз із цих
питань у повній мірі не визначено. Зазначене обумовлює необхідність проведення наукових досліджень з метою удосконалення заходів науково-технічного забезпечення пожежно-технічних експертиз через розробку, формування та впровадження у експертну практику методики проведення
відповідних експертних досліджень.
Перелік посилань

References

1. Кодекс адміністративного судочинства
України: Закон України від 06.07.2005
№ 2747-IV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

1. Code of Administrative Courts of Ukraine.
Retrieved from:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
(in Ukrainian).

483

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67
2. Про судову експертизу: Закон України
від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text.

2. On Forensic Expertise: Law of Ukraine.
Retrieved from:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text.
(in Ukrainian).

3. Реєстр методик проведення судових
експертиз. URL:
https://rmpse.minjust.gov.ua/search/.

3. Register of methods for conducting forensic
examinations. Retrieved from:
https://rmpse.minjust.gov.ua/search/.(in Ukr
ainian).

4. Конституція України: Закон України від
28.06.1996. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/9
6-%D0%B2%D1%80#Text.

4. Constitution of Ukraine. Retrieved from:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/9
6-%D0%B2%D1%80#Text.(in Ukrainian).

5. Кодекс цивільного захисту України від
02.10.2012 № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.

5. Code of Civil Defense of Ukraine. Retrieved from:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.
(in Ukrainian).

6. Козинець І. Г., Кравченко В. Я. Окремі
питання доказів та доказування в
адміністративному судочинстві на сучасному
етапі.
Юридичний
науковий
електронний журнал. 2021. № 2. С. 173177.

6. Kozynets, I. H.
Kravchenko, V. Ya. (2021). Some issues of
evidence and proof in administrative proceedings at the present stage. Legal scientific electronic journal. No. 2. P. 173-177.
(in Ukrainian).

7. ДСТУ 8828:2019. Пожежна безпека. Загальні положення. URL:
https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_8828_2019.pdf.

7. DSTU 8828:2019. Fire safety. General
provisions. Retrieved from:
https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_8828_2019.pdf.
(in Ukrainian).

8. Леонов Б. Д., Надіжко М. М. Науковотехнічне забезпечення судово-експертної
діяльності: сучасний стан та перспективи.
Наукові праці Національного авіаційного
університету. Серія: Юридичний вісник
«Повітряне і космічне право». 2020. Т. 2,
№ 55. С. 184-190.

8. Leonov, B. D.,
Nadіzhko, M. M.
(2020). Scientific and technical security of forensic expert activities: current perspective.
The scientific practice of the National Aviation University. Series: Legal Bulletin “Air
and space law”. Volume 2. No. 55. P. 184190. (in Ukrainian).

9. ДБН В.1.2-7-2008. Основні вимоги до
будівель і споруд. Пожежна безпека. URL:
https://dnaop.com/html/29529/doc%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.1.27-2008.

9. DBN V.1.2-7-2008. The main benefits until the next week. Fire safety. Retrieved from:
https://dnaop.com/html/29529/doc%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.1.27-2008. (in Ukrainian).

10. ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека
об’єктів будівництва. Загальні вимоги.
URL:
https://dnaop.com/html/3608/doc%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.1.1.
7-2002.

10. DBN V.1.1-7:2016. Fire safety of construction sites. general requirements. Retrieved from:
https://dnaop.com/html/3608/doc%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.1.1.
7-2002. (in Ukrainian).

11. ДБН В.2.2-15-2019. Житлові будинки.
Основні
положення.
URL:

11. DBN V.2.2-15-2019. Residential houses.
Basic
provisions.
Retrieved from:

484

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза
http://online.budstandart.com/ua/catalog/document.html?iddoc=59627.

http://online.budstandart.com/ua/catalog/document.html?iddoc=59627.
(in Ukrainian).

12. Правила пожежної безпеки в Україні.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
/z0252-15#Text.

12. Rules of fire safety in Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0252-15#Text. (in Ukrainian).

13. Борис О. П. Проблематика пожежнотехнічних експертиз за адміністративним
позовом про застосування заходів реагування. Актуальні питання судової
експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали III Міжнар.
наук.-практ. конф. (Київ, 15.12.2021) /
КНДІСЕ Мін-ва юстиції України. Київ: ЛіраК, 2021. С. 60-62.

13. Borys, O. P. (2021). Problems of fire and
technical examinations on the administrative
claim on the application of response
measures. Current Issues of Forensic Expertology, Criminalistics and Criminal Procedure: proceedings of the III scientific and
practical international conference. Kyiv.
Р. 60-62. (in Ukrainian).

SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT OF FIRE AND TECHNICAL
EXAMINATIONS ON THE ADMINISTRATIVE CLAIMS ON THE
IMPLEMENTATION OF RESPONSE MEASURES
О. Borys
R. Pasko
The article deals with the formation of the organizational and methodological
foundations for conducting fire-technical examinations carried out within the framework of administrative cases at the suit of state supervision (control) in the field of
technogenic and fire safety on the implementation of response measures in the form
of a complete or partial suspension of the operation of inspection objects.
It has been established that there are no clear assessment criteria for violations
of norms and rules that determine the degree of threat to life and health of people as
a result of exposure to fire hazards. The specified uncertainty causes the doubtfulness of evidence and limits the possibility of making procedural decisions when considering administrative cases regarding the implementation of response measures
by supervisory (control) bodies. In accordance with the established by judicial practice, it becomes necessary to form sufficient evidence in a public law dispute using
special knowledge in the field of fire safety through the adoption of decisions on the
appointment of forensic fire and technical examinations. At the same time, a scientifically-based approach to conducting this kind of a fire-technical examination has
not been established.
The problems of scientific and technical support of expert research are defined.
The purpose, subject, object, tasks, algorithm, and research methods are formed.
The basis of the proposed organizational and methodological approach to conducting fire-technical examinations is the algorithm of expert studies aimed at improving
evidence-based information. The dialectical methods of expert research and the
method of mathematical modeling are defined and proposed as tools for scientific
and technical support of fire-technical expertise. The necessity of consistent integration into forensic activities of innovative approaches and technologies, which is the
method of mathematical modeling, is substantiated.
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The necessity of introducing a procedural procedure (a mechanism) of expert
research is substantiated in order to ensure the staging, the legality of the formation
of an expert opinion as evidence in an administrative case at the claim of state supervision (control) in the field of technogenic and fire safety on the implementation
of response measures.
The need for further scientific research aimed at improving the activities of scientific and technical support of fire-technical examinations through the development,
formation, and introduction into expert practice of the methodology for conducting
relevant expert research has been proved.
Key words: fire-technical examination, fire safety, life/health, research methods,
evidence, response measures, supervision (control).
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
У статті розглянуто практику використання в судово-експертній діяльності математичних розрахунків евакуації людей з будівель у разі можливої
пожежі. Здійснено аналіз положень національних стандартів та систематизовано математичні методи досліджень крізь призму судової експертології.
Обґрунтовані вимоги до моделей математичного моделювання при проведенні пожежно-технічних експертиз з метою забезпечення достатності
експертного висновку для визнання його доказом у суді.
Ключеві слова: пожежно-технічна експертиза, математичне моделювання, розрахункові моделі, евакуація людей, загроза життю, доказ.

Постановка проблеми. Спірність та суперечливість доказів щодо
визначення загрози життю та здоров’ю людей в адміністративних справах,
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пов’язаних із застосування санкцій державного нагляду (контролю) з
припинення експлуатації об’єктів перевірки, вимагають належної
достатності доказу в судовому процесі. Відносно новітнім методом
підвищення рівня обґрунтування експертних висновків при проведенні
відповідних судових пожежно-технічних експертиз є математичне
моделювання процесів евакуації людей з об’єкту досліджень –
будівель/споруд. Аналіз експертної практики свідчить про відсутність
системності і обґрунтованості у виборі методів та розрахункових моделей
досліджень, що спонукає до удосконалення організаційно-методичних
процедур проведення пожежно-технічних експертиз, призначених
адміністративними судами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичного
обґрунтування аспектів слідчої та судово-експертної практики відображені
у наукових доробках Л. Ю. Ароцкера, Г. І. Грамовича, В. Г. Гончаренка,
А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, В. К. Лисиченка, М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, О. Р. Шляхова, М. Г. Щербаковського та багатьох інших. Окремо розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки при здійсненні пожежно-технічних експертиз розглядались у працях
В. М. Кіцелюка. Однак, не зважаючи на значну кількість наукових досліджень, залишається нормативно не визначеним процесуальний механізм формування експертного висновку в рамках пожежно-технічної
експертизи, яким забезпечується його належність і допустимість як доказу
в адміністративній справі про застосування санкцій органами нагляду (контролю).
Мета дослідження. Систематизація методів і обґрунтування розрахункових моделей математичного моделювання загрози життю/здоров’ю людей при проведенні пожежно-технічних експертиз.
Викладення основного матеріалу. Рішення окружних адміністративних судів про призначення пожежно-технічних експертиз при розгляді
адміністративних справ, пов’язаних із застосування заходів реагування у
вигляді повного або часткового зупинення експлуатації об’єктів перевірки
органами державного нагляду (контролю) в сфері техногенної та пожежної
безпеки (надалі – пожежно-технічна експертиза), обумовлені спірними та
суперечливими доказами у справах щодо визначення загрози життю та
здоров’ю людей. Відповідно, до встановленої судової практики, при
розгляді таких справ виникає необхідність формування достатнього доказу
в публічно-правовому спорі із застосуванням спеціальних знань у галузі пожежної безпеки [1, 2].
В експертній практиці, при проведенні пожежно-технічних експертиз,
відомо використання математичних розрахунків з метою забезпечення достатності доказу для вирішення спорів в адміністративних справах, пов’язаних із розглядом позовів органів державного нагляду (контролю) щодо застосування санкцій. Однак, на сьогодні, математичні методики не носять
системний та науково обґрунтований судовою експертологією характер.
Існуючі підходи математичного моделювання, як правило, обмежені використанням спрощених моделей розрахунку, які мають значні розрахункові
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похибки [3] та здійснюються суб’єктами господарювання як послуги протипожежного призначення без ліцензування діяльності із проведення
оцінки (експертизи) протипожежного стану об’єктів нерухомості (будівель,
споруд, приміщень або їх частин) [4]. Зважаючи на означене, виникає необхідність проведення наукових досліджень з метою систематизації методу
та обґрунтування вимог до побудови моделей математичного моделювання при проведенні пожежно-технічних експертиз.
Для вирішення визначеного наукового завдання слід розглянути
сутність проблематики та положень окремих нормативно-технічних актів у
сфері пожежної безпеки України.
Так, максимальний захист від ймовірної пожежі досягається синергією
систем запобігання пожежі, управління пожежною безпекою та комплексу
протипожежного захисту будівлі/споруди. Відповідність такого захисту
встановлюється комплексними розрахунковими методами через визначення рівня пожежної безпеки людей та ймовірності виникнення пожеж на
об’єктах господарювання, які обумовлені вимогами ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення» [5]. При цьому слід зазначити, що питання комплексної оцінки рівня пожежної безпеки об’єктів господарювання
не мають прямого відношення до процесу доведення доказової інформації
при здійсненні пожежно-технічної експертизи. Визначене твердження ґрунтується на сутності предмету досліджень судової експертизи, якими є фактичні дані щодо загрози життю/здоров’ю людей у разі виникнення пожежі
на об’єкті перевірки. Відповідно, експертне дослідження має концентруватись на забезпеченні інформативності фактичних даних – установлення
відсутності чи наявності даних про факти й обставини справи, які стосуються безпечної евакуації людей з приміщень у разі можливої пожежі в
будівлі/споруди, а не протипожежного стану об’єкту досліджень у цілому.
Таким істотним умовам відповідає «Метод визначення індивідуального пожежного ризику» [5]. В основу визначеного методу покладені розрахунки
математичної вірогідності індивідуального пожежного ризику, які обумовлені співвідношенням між часом евакуації людей та часом блокування евакуаційних шляхів небезпечними чинниками пожежі в разі її виникнення. Таким чином, відповідно [5], рішення щодо наявності реальної загрози життю
та здоров’ю людей на об’єкті господарювання характеризуються
ймовірністю події, що є математичним відображенням невизначеності, а
умовою безпечної евакуації людей є припустиме співвідношення між розрахунковим часом евакуації людей з приміщень будівлі та часом блокування евакуаційних шляхів у результаті поширення на них небезпечних
чинників пожежі.
Відповідно до загальних підходів, обумовлених положеннями національних стандартів [6, 7], при здійсненні оцінювання ризиків доцільно
скористатися принципом аналізу та експертного оцінювання ризику – формою аналізування пожежної безпеки, яка найбільш широко використовується у світовій практиці. З точки зору судової експертології такий підхід
можливо інтерпретувати як доведення доказової інформації через застосування комплексного експертного дослідження, в якому метод моделювання
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є додатковим інструментом забезпечення обґрунтування експертного висновку, що базується на результатах аналітичного методу досліджень та методу експертних оцінок. З іншого боку, за таких умов, результати розрахунку евакуації людей з об’єкту дослідження також можна розглядати як
непрямий (опосередкований) доказ, який визначає припустимість обставин
події.
Логічно, що вибір способу обчислення розрахункового часу евакуації
має проводитись з урахуванням специфічних особливостей об’єкту дослідження, на основі аналізу матеріальних (матеріалізованих) речових доказів. Вихідні дані для математичного моделювання мають бути обумовлені найгіршими умовами поширення небезпечних чинників пожежі, з
урахуванням виявлених під час аналізу особливостей евакуації людей і їх
невідповідності нормам і правилам пожежної безпеки. Вагомим параметром при визначені способів розрахунку є особливості контингенту людей,
які перебувають або можуть тимчасово перебувати у будівлі в момент виникнення ймовірної пожежі. Загалом розрахунковий час евакуації людей із
приміщень будівлі визначається на основі моделювання руху людей до виходу назовні одним з наступних способів [5]:
– за спрощеною аналітичною моделлю руху людського потоку, що характеризує рух людського потоку, параметри шляхів евакуації всередині
приміщень і ззовні, переходи в сусідні приміщення, та застосовується для
розрахунку загальних характеристик евакуації людей, таких як час повної
евакуації й імовірність евакуації;
– за математичною моделлю індивідуально-потокового руху людей із
будівлі чи споруди, що характеризує часові параметри евакуації та руху
людей, та застосовується для моделювання руху окремої людини чи груп
людей та визначення узагальнених характеристик руху потоку;
– за імітаційно-стохастичною моделлю руху людських потоків, що характеризує рух потоків людей з урахуванням динамічної зміни його характеристик, та застосовується для розрахунку загального часу евакуації й отримання даних щодо ускладнень, які виникають під час евакуації людей.
Вибір математичної моделі при здійсненні експертних досліджень має
забезпечити досягнення максимально реалістичної картини моделювання
руху потоків людей до виходів назовні, що обумовлено специфікою об’єкта
розрахунку, а саме: складністю об’ємно-конструктивних і планувальних
рішень будівлі та можливістю одночасного перебування значної кількості
людей у будівлі, у тому числі маломобільних груп. Останній критерій, в умовах складності планувальних рішень, вимагає детального обчислення
уточнених даних щодо окремих людей та їх груп, визначення узагальнених
характеристик руху потоків людей та їх злиття з урахуванням часових параметрів евакуації. Відповідно, розрахунковий час евакуації людей із
приміщень будівлі/споруди має здійснюватись за математичною моделлю
індивідуально-потокового руху людей або імітаційно-стохастичною моделлю. На підтримку такого висновку слід зазначити, що найбільше у світі
поширення отримали саме індивідуально-потокові моделі розрахунків безпечної евакуації людей при пожежах [8].
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Відповідно до положень [5] розрахунок часу блокування шляхів евакуації здійснюється на підставі вибору однієї з трьох математичних моделей,
які обумовлюються наступними методами:
– інтегральний метод:
для будівель, що мають розвинену систему приміщень малого об’єму
простої геометричної конфігурації;
для приміщень, де характерний розмір осередку пожежі можливо
порівняти з характерними розмірами приміщення та розміри приміщення
близькі між собою (лінійні розміри приміщення відрізняються не більше ніж
у 5 разів);
для попередніх розрахунків з метою виявлення найбільш небезпечного
сценарію пожежі.
– зональний метод:
для приміщень і систем приміщень простої геометричної конфігурації,
лінійні розміри яких близькі між собою (лінійні розміри приміщення
відрізняються не більше ніж у 5 разів), коли розмір осередку пожежі істотно
менше розмірів приміщення;
для робочих зон, розташованих на різних рівнях у межах одного
приміщення (наприклад, похила глядацька зала кінотеатру, антресолі).
– польовий метод:
для приміщень складної геометричної конфігурації, а також приміщень
із великою кількістю внутрішніх перешкод (атріуми з системою галерей і коридорів, що примикають, багатофункціональні центри зі складною системою вертикальних і горизонтальних зв’язків тощо);
для приміщень, у яких один із геометричних розмірів значно
більше (менше) інших (тунелі, закриті автостоянки великої площі тощо);
для інших випадків, коли застосування чи інформативність зональних
та інтегральних моделей викликає сумнів (унікальні споруди, будівлі, де
необхідно врахувати поширення пожежі по її фасаду та (або), роботу систем протипожежного захисту).
Зважаючи на необхідність досягнення максимально реалістичної картини моделювання розповсюдження небезпечних чинників пожежі в
приміщеннях будівлі/споруди, дослідження мають спиратись на польовий,
а в окремих випадках – зональний метод обчислення.
Особливим аспектом забезпечення законності отримання інформації
при експертному розгляді результатів математичного моделювання безпечної евакуації людей у разі ймовірної пожежі є відповідність застосованих інструментів математичного моделювання/розрахунку. Тобто, доказовість результатів розрахунків індивідуального пожежного ризику
базується на легітимності використаного програмного забезпечення або
математичного комплексу. Найбільш відомими, перевіреними практикою і
такими, що офіційно використовуються у розрахунках параметрів пожежної
безпеки (параметричний метод) будинків і споруд з масовим перебуванням
людей, є програмне забезпечення Pathfinder, Fіre Dynamіcs Sіmulator (FDS), Building Exodus, SIMULEX, STEPS [8].
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Висновки. Таким чином, можна узагальнити наведене і зазначити
наступне. Методики та моделі розрахунку в контексті судово-експертної
науки мають на меті досягати максимально реалістичної картини моделювання процесів евакуації людей і розповсюдження небезпечних чинників
пожежі на об’єкті дослідження. Визначене реалізується через використання
польового методу та індивідуально-потокової моделі руху людей з
урахуванням обґрунтованих умов і обставин ймовірної пожежі, за яких
очікуються найгірші наслідки для безпечної евакуації людей з об’єкту досліджень приміщень будівлі/споруди. Дотримання ліцензійних вимог щодо
програмного забезпечення та надання послуг з оцінки (проведення експертизи) протипожежного стану об’єктів є процесуально закріпленою формою
фіксації доказової інформації. Саме за таких вимог експертні дослідження
при проведенні пожежно-технічних експертиз набувають законності й ґрунтовності при формуванні експертного висновку як доказу у адміністративній
справі. При цьому, слід зважати на обмеженість застосування будь-якої методології, яка може бути використана при проведенні математичного моделювання й розрахунках [7].
Перелік посилань
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FEATURES OF MATHEMATICAL MODELING IN THE CONDUCT OF
FORENSIC FIRE AND TECHNICAL EXAMINATION
O. Borys
O. Shmereho
The article considers the practice of using mathematical calculations for the
evacuation of people from buildings in the event of a possible fire in forensic activities. The purpose of such calculations is to ensure the sufficiency of the evidence in
the consideration of administrative disputes related to the consideration of claims of
state supervision (control) bodies for the application of appropriate sanctions. To
date, the applied mathematical method of expert research is not scientifically systematized and not justified by the science of forensic expertology. Existing approaches to mathematical modeling, as a rule, are limited to the use of simplified
calculation models with significant errors. To solve this scientific problem, the article
considers the problems and provisions of individual regulatory and technical acts
regulating the assessment of fire safety risks in Ukraine.
It is noted that the issues of a comprehensive assessment of the fire safety of business facilities are not directly related to the process of proof during the fire-technical examination in terms of the safe evacuation of people. Decisions about the presence of a
real threat to the life and health of people at the facility are characterized by the probability
of an event that is a mathematical reflection of uncertainty, and the condition for the safe
evacuation of people is the allowable ratio between the estimated time of the evacuation
of people from the premises of the building and the time of blocking evacuation routes as
a result of the spread of dangerous fire factors.
Mathematical methods are systematized and the requirements for the choice of
mathematical modeling models during fire-technical examinations are substantiated.
In order to ensure the sufficiency of proof of the expert opinion, it is proposed to use
the following approaches: methods and calculation models in the context of forensic
science should achieve the most realistic picture of modeling the processes of people evacuation and the spread of fire hazards at the object of study; it is expedient
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to use the field method and the individual flow model of the movement of people; the
initial simulation data should correspond to the conditions and circumstances of a
probable fire, under which the worst consequences are expected for the safe evacuation of people from the object of study; compliance with licensing requirements for
software and assessment (examination) of the fire-prevention state of objects is a
procedurally fixed form of fixing evidentiary information.
Key words: fire technical examination, mathematical modeling, calculation
models, evacuation of people, a threat to life, proof.
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ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ
РАДІОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Розроблені рекомендації щодо проведення дослідження визначення впливу
радіочастотного електромагнітного випромінювання на досліджуваний прилад
обліку та окреслені умови, при яких висновок щодо втручання у роботу приладу
обліку з метою не облікованого споживання електричної енергії може носити категорійний характер. Розроблені рекомендації щодо визначення джерела радіочастотного випромінювання, як ймовірного, у випадках, коли джерело не надано
для проведення інструментальних досліджень. Розроблена методика виконання
експертних досліджень приладів обліку електричної енергії, які зазнали впливу
радіочастотного електромагнітного випромінювання.
Ключові слова: прилад обліку електричної енергії, втручання в роботу
приладу обліку, електромагнітне випромінювання, частота випромінювання,
електричне поле, напруженість електричного поля, електромагнітне екранування, вектор Умова-Пойнтінга, потужність випромінювання, класи електромагнітної обстановки.

Постановка проблеми. Дослідження фактів та обставин не облікованого споживання електричної енергії у практиці проведення електротехнічних судових експертиз відноситься до найпоширеніших. На теперішній
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час існують певні напрацювання у судово-експертній практиці виконання
електротехнічних досліджень приладів обліку електричної енергії, але науково-практичне опрацювання цього напрямку судово-експертних досліджень не відповідає сучасним потребам. Дослідження роботи електронних приладів обліку електричної енергії при дії на них зовнішнього
радіочастотного електромагнітного випромінювання з визначенням приналежності досліджуваного випромінювання до випадкового чи штучно утвореного, тобто такого чинника, який є утвореним навмисно з метою необлікового споживання електричної енергії, є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Завдання, які вирішує судова електротехнічна експертиза приладів обліку (далі – ПО) полягають у
встановленні фактів необлікованого споживання електричної енергії з порушенням споживачами Правил роздрібного ринку електричної
енергії (далі – ПРРЕЕ) [1], Кодексу комерційного обліку електричної
енергії (далі – ККОЕЕ) [2] та вимог експлуатації приладів обліку, встановлених підприємством-виробником. Дослідження у судових експертизах з
встановлення порушень ПРРЕЕ та ККОЕЕ у теперішній час проводяться за
положеннями Методики дослідження засобів обліку електричної енергії та
схем їх підключення з метою вирішення діагностичних завдань [3]. Зазначеною Методикою встановлений загальний алгоритм дослідження ознак
втручання у прилади обліку (наявність механічних та інших пошкоджень
корпусу, захисних елементів, волосінів та пристроїв пломбування, індикаторів розкриття, магнітного та електромагнітного впливу, тощо) та передбачене інструментальне підтвердження поміж іншого технічної можливості
впливу на досліджуваний прилад обліку з метою викривлення обліку із застосуванням наданих органом або особою, які ініціювали проведення дослідження, додаткових пристроїв, апаратів, механізмів (радіочастотні випромінювачі, джерела електромагнітного поля, джерела постійного
магнітного поля тощо). Загальні положення цієї Методики не дозволяють
конкретизувати дослідження обставин події електромагнітного впливу на
прилад обліку електричної енергії, що ускладнює визначення існування
впливу радіочастотного випромінювання на облік електричної енергії у висновку експерта. Спеціальна література, наприклад: И. Н. Карпов [4],
Н. Б. Полонский [5] Д. Н. Шапиро [6], яка охоплює питання електромагнітного екранування визначає його як дієвий технічний засіб у конструктивному виконанні радіо-електронної апаратури в цілому при усуненні електромагнітних завад. Запобігання впливу електромагнітного поля у
радіочастотному діапазоні на відповідність нормальної роботи приладів
обліку електричної енергії розглядаються, наприклад: В. О. Дмитрієвим,
В. В. Хошою, В. Г. Нікітюком, О. І. Нетребою [7], а також Ю. О. Лебеденком,
А. А. Омельчуком, В. Є. Крайновим [8]. Окремі особливості виконання судових експертиз за цим напрямком розглянуті С. В. Рогаліним, І. В. Богданюком та А. А. Лисим [9].
Мета дослідження. Визначення переліку вихідних даних, які необхідні
для проведення досліджень приладів обліку електричної енергії, що зазнали впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання з метою
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необлікованого споживання електричної енергії. Розроблення рекомендацій до проведення дослідження впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання на досліджуваний прилад обліку та окреслення
умов, при яких висновок щодо втручання у роботу приладу обліку, з метою
не облікованого споживання електричної енергії через існування впливу
радіочастотного електромагнітного випромінювання на досліджуваний прилад обліку може носити категорійний характер. Розроблення рекомендацій
для вирішення діагностичних завдань щодо визначення ймовірного джерела радіочастотного випромінювання у випадках, коли джерело не надано
для проведення інструментальних досліджень у експертних провадженнях
з дослідження втручання у роботу приладу обліку з метою не облікованого
споживання електричної енергії. Розробка методики виконання експертних
досліджень приладів обліку електричної енергії, які зазнали впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання.
Викладення основного матеріалу. Вимірювання спожитої електричної енергії електронними (статичними) лічильниками ватт-годин відбувається з перетворенням електричних сигналів, що надходять від первинних перетворювачів сили струму та напруги на вхід вбудованого аналогоцифрового перетворювача (далі – АЦП) мікроконтролера, який перетворює сигнали в цифровий код. Мікроконтролер розраховує середньоквадратичне значення сили струму, напруги, потужності, поточне значення
коефіцієнта потужності по кожній фазі, значення активної і реактивної
енергії тощо. Відомо, що вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на напівпровідникові прибори і насамперед на інтегральні
мікросхеми (далі – ІМС) призводить до їх невідповідної роботи у складі
електронної схеми. У дослідженні стійкості ІМС до електромагнітного випромінювання у радіочастотному діапазоні загалом розрізняють наступні
порушення роботи ІМС, що зазнали такого впливу: «В зависимости от
уровня поглощенной элементами микросхемы СВЧ мощности можно выделить следующие наблюдаемые нарушения работоспособности ИМС,
которые будут определять её стойкость:
– помехи и обратимые отказы с восстановлением нормальных характеристик и параметров после прекращения воздействия радиоизлучения;
– деградационные изменения параметров и характеристик с медленным ухудшением технических характеристик изделий в процессе
эксплуатации и выходом рабочих параметров изделия за пределы установленных допусков;
– быстрые «катастрофические» отказы с необратимым нарушением работоспособности» [10]. Як зазначалось у статті щодо особливостей виконання судово-експертних досліджень приладів обліку електричної
енергії, які зазнали впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання» [9], експертна практика дослідження приладів обліку, які зазнали втручання від впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання стикається з завданнями, що вирішують питання
встановлення факту не облікованого споживання електричної енергії у
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випадку, коли невідповідна робота ІМС є наслідком блокування передаточної характеристики ІМС (мікроконтролера ПО) від впливу електромагнітного випромінювання у радіочастотному діапазоні, який не призвів до
деградаційної зміни або до «катастрофічної» відмови у роботі ПО. Тобто
судово-експертні дослідження зазвичай досліджують випадки роботи ПО,
коли припинення дії випромінювання відновлює відповідну роботу мікроконтролера та всієї електронної схеми ПО. З урахуванням судово-експертної практики дослідження втручання у роботу ПО, дослідження сприйнятливості ПО до радіочастотного випромінювання слід виконувати у
наступних частотних діапазонах за визначеннями ДСТУ 3254-95 [11]:
– дуже високі частоти (далі – ДВЧ) – радіочастота 30-300 МГц;
– ультрависокі частоти (далі – УВЧ) – радіочастота 300-3000 МГц;
– надвисокі частоти (далі – НВЧ) – радіочастота 3-30 ГГц.
Слід зазначити, що при впливі радіочастотного випромінювання на
вимірювальну апаратуру, у складі якої застосовані ІМС, процеси, що виникають у напівпровідникових та діелектричних плівкових мікроструктурах визначаються прикладеними напругами та наведеними струмами, величина яких
залежить від геометричних розмірів цих мікроструктурних елементів та їх
орієнтації відносно спрямованості електромагнітного поля, так званого поляризаційного фактору та так званого «антенного» механізму впливу. Суттєве
значення для визначення ступіню впливу на роботу всієї схеми мають також
зовнішні елементи, що забезпечують роботу цієї ІМС. Тобто, так би мовити
«вразливість», або міра впливу на ПО певної конструкції із застосуванням ІМС
разом з радіоелементами зовнішньої схеми, у складі якої працює ІМС, має
бути досліджена у кожному випадку через наявну невизначеність, яка існує не
тільки завдяки певного конструктивного виконання (в тому числі монтажного),
а й завдяки існування невизначеності характеристик електромагнітного поля
впливу, утвореного конкретним джерелом з параметрами, які визначають його
потужність, або здатність створити напруженість поля, більшу за допустиму (нормативно встановлену); через невизначеність напрямку випромінювання, що обумовлений діаграмою направленості антенного пристрою; ступенем поляризації; відстанью тощо. Саме тому для виробників
електронних лічильників встановлені певні вимоги, що повинні бути реалізовані у конкретному конструктивному виконанні для уникнення впливу від
зовнішніх чинників. Вимоги щодо електромагнітної сумісності, які встановлені
до ПО, передбачають відсутність впливу електромагнітних завад поміж інших
і від радіочастотного випромінювання електромагнітного поля. Зокрема галузевим стандартом СОУ-Н МПЕ 40 1 35 110-2005 встановлені наступні вимоги:
«Лічильники електронні повинні бути стійкими до впливу радіозавад від
іскрових розрядів напругою до 15 кВ через повітряний зазор, створюваних,
наприклад, при роботі електропобутових приладів. Після припинення їх дії
на працюючий лічильник:
– покази лічильника не повинні мати спричинених цим впливом додаткових змін, більших ніж 0,1 кВт∙год, а на випробувальному виході не повинно утворюватись більше, ніж відповідне цьому число імпульсів;
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– лічильник не повинен зазнавати пошкоджень, а основна похибка повинна залишатися в границях нормованих значень» [12].
Граничне значення напруженості електромагнітного поля, що
змінюється у радіочастотному діапазоні протягом тривалого часу за вимогами ДСТУ EN 50470-3:2010, при якому виробник приладу обліку має дотриматись обліку електричної енергії з певною похибкою (для відповідного
класу точності), не повинно перевищувати 10 В/м [13].
Існування невизначеностей у дослідженні впливу радіочастотного
електромагнітного випромінювання на досліджуваний прилад обліку походить насамперед з будови ПО, що досліджується, та характеристик електромагнітного поля впливу, утвореного конкретним джерелом випромінювання. У випадку наявності радіочастотного випромінювання
електромагнітного поля у ДВЧ–УВЧ–НВЧ діапазоні означені чинники є умовою невідповідної роботи електромонтажної схеми досліджуваного ПО з
порушенням відповідного обліку електричної енергії, але оскільки досягнення електричного потенціалу у мікроструктурах (плівках, шарах) ІМС, за
існування означених невизначеностей, є невідомим за замовчуванням,
тому висновок експерта за цих умов може носити тільки вірогідний характер. Наведене означає, що дослідження можливості джерела до утворення
радіочастотного випромінювання зі значенням напруженості поля більше
ніж 10 В/м в зоні конструктивного розміщення ІМС досліджуваного ПО слід
проводити з урахуванням обставин, які визначають так звану «речову» обстановку досліджуваної події впливу, а саме: місця встановлення досліджуваного ПО, способу його встановлення (монтажу) у виконавчій електричній схемі обліку електричної енергії, а також за наявності (надання)
пристрою радіочастотного випромінювання та даних про інші електромагнітні пристрої у наближеному до досліджуваного ПО просторі, відстані наближення, існування даних про проходження аварійних режимів в електроустановці споживача тощо. Встановлення у дослідженні зазначених
фактичних даних та обставин, а також надання на дослідження приладу,
що є джерелом радіочастотного випромінювання електромагнітного поля
для постановки експертного досліду при лабораторних дослідженнях
об’єктів дозволяє експерту дійти категоричного висновку про вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на відповідний облік спожитої електричної енергії досліджуваним ПО. Дослідження цих обставин передбачає
визначення
рівня
радіочастотного
випромінювання
електромагнітного поля у місці встановлення досліджуваного ПО.
ДСТУ ІЕС 61000-4-3:2007 [14] в Таблиці 1 надає випробувальні рівні радіочастотного випромінювання електромагнітного поля для пристроїв загальної призначеності, в тому числі і для електронних ПО (до яких вони відносяться), для проведення випробування на несприйнятливість їх до
радіочастотних електромагнітних полів випромінення. Третьому рівню з
напруженістю поля 10 В/м та понад 10 В/м відповідають такі класи електромагнітної обстановки:
– Клас 2: Обстановка із середнім рівнем електромагнітного випромінювання. Застосовуються малопотужні приймально-передавальні
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пристрої (потужністю зазвичай менше ніж 1 Вт), але при цьому є обмеження стосовно їх застосування поблизу обладнання. Це типове комерційне середовище;
– Клас 3: Обстановка з високим рівнем електромагнітного випромінювання. Застосовуються портативні приймально-передавальні пристрої (потужністю 2 Вт і більше) відносно близько до обладнання, але не
меньш ніж 1 метр. Це потужні радіомовні передавачі, розташовані близько
до обладнання, а також близько розташоване високочастотне промислове,
наукове та медичне обладнання. Тобто, це типове промислове середовище.
Перший та другий рівень з напруженістю поля 1 та 3 В/м відповідно
відноситься до Класу 1 електромагнітної обстановки.
– Клас 1: Обстановка з низьким рівнем електромагнітного випромінювання. Рівень випромінювання є типовими для радіо- та телевізійних станцій, розташованих на відстані понад 1 км, і за наявності малопотужних передавачів/приймачів.
Слід зазначити, що обстановка з низьким рівнем електромагнітного випромінювання (Клас 1) є типовою для побутового Споживача електричної
енергії і не створює завад радіочастотного випромінювання з напруженістю
поля понад 10 В/м, тому не впливає на відповідний облік електричної
енергії досліджуваним ПО. Виявлення випадків блокування роботи ПО пристроями радіочастотного випромінювання електромагнітного поля у побутового Споживача електричної енергії в умовах обстановки з низьким рівнем випромінювання (Клас 1) з урахуванням нормативних вимог щодо
улаштування вузлів обліку електричної енергії, якими не передбачено наявність у цьому вузлу обліку джерел випромінення електромагнітного поля
у радіочастотному діапазоні, потрібно кваліфікувати, як навмисне втручання у роботу досліджуваного ПО з метою необлікованого споживання
електричної енергії побутовим споживачем. Означеного висновку експерт
має змогу дійти тільки у разі виключення фактів існування аварійних режимів в електроустановці побутового споживача, що пов’язані з виникненням наближеного дугового розряду, або розряду блискавки, а також за даними, що виключають виконання зварювальних робіт у наближеній до
досліджуваного ПО відстані, тобто існування дугового розряду електрозварки.
Випадки роботи досліджуваного ПО в обстановці з середнім та високим
рівнем електромагнітного випромінювання для комерційного та промислового середовища потребує встановлення факту існування у Споживача
електричної енергії певного комерційного чи технологічного обладнання,
тому таке обладнання має бути зажаданим судовим експертом у
відповідному клопотанні експертного провадження. Ненадання цього пристрою для проведення лабораторних або натурних досліджень дає
підстави для виконання судовим експертом наступного оціночного розрахунку відстані від досліджуваного ПО до джерела радіочастотного випромінювання для потужності випромінювання 1 Вт та 2 Вт, які є
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визначальними для Класу 2 та Класу 3 обстановки електромагнітного випромінювання відповідно.
З джерел науково-технічної інформації відомо, що потужність електромаг-

нітного випромінювання визначається, як потік вектору густини електромагнітної енергії (вектору Умова-Пойнтінга) через довільну поверхню S за одиницю
виміру часу, тобто
𝑊=
П⃗ 𝑑𝑆
(1) [15, с. 52]
⃗
⃗
⃗
⃗
де, П – вектор Умова − Пойнтінга П = [Е, H] є результатом векторного добутку;
dS – елемент довільної поверхні S.
Відомо, що: Е и Н – напряжённости электрического и магнитного полей
в свободном пространстве. Е и Н связаны между собой следующим уравнением
(2)
Е = ρсв Н,
где ρсв = 377 Ом – волновое сопротивление свободного пространства
Из этого следует
(3)
П = 377 Н2
или
П = 2,65 10-3 Е2
(4) [16, с. 89]
Для поверхні в 1 м2 при допустимому значенні напруження електричного
поля 10 В/м, коли відбувається фіксація впливу електромагнітного випромінювання у досліджуваному ПО (для випадку дослідження приладу обліку
типу НІК 2303L АП1 МС E), значення густини потоку електромагнітної
енергії (модуль вектору Умова-Пойнтінга) становить 0,265 Вт/м2. Розраховане
значення може бути прийнятим для подальшого дослідження за умови прийняття наступних припущень:
– вектор Умова-Пойнтінга перетинає поверхню лічильника (датчика лічильника) рівномірно та перпендикулярний у будь-якій точці цієї поверхні, а розмір
датчика дорівнює розміру поверхні лічильника;
– подальші розрахунки проводяться за умови, що випромінювання
здійснюється при застосуванні ненаправленого вібратора півхвильового диполя – антени, що випромінює електромагнітні хвилі рівномірно в усіх напрямках у вільному просторі.
За наведених припущень можливо виконати оціночний розрахунок потужності випромінювання за формулою:
(5) [16, с. 89]
𝑃 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 ∙ П,
де, R – радіус сфери (відстань), м.
Виходячи зі значення потужності випромінювання 1 Вт та 2 Вт, що визначена попереду відповідно для Класу 2 та Класу 3 обстановки електромагнітного
випромінювання можливо розрахувати відстань (радіус сфери випромінювання) від досліджуваного ПО до джерела радіочастотного випромінювання для двох значень потужності:
𝑅 =
𝑅 =

П
∙ ∙
П
∙ ∙

=
=

.
∙ ∙ ,
.
∙ ∙ ,

= 0,145 м

(6)

= 0,103 м

(7)
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За результатами оціночного розрахунку можливо зробити узагальнення
про граничну величину відстані наближення у просторі джерела радіочастотного випромінювання електромагнітного поля з напруженістю більш ніж 10 В/м
до ПО, яка у досліджуваному випадку фіксує (завдяки оснащення ПО датчиком електромагнітного випромінювання у досліджуваному прикладі) вплив
електромагнітного випромінювання, що здатне блокувати облік електричної
енергії. Відстань розташування блокуючого джерела електромагнітного випромінювання до ПО у досліджуваному прикладі лежить у діапазоні від 100 до
150 мм. Порівняння результату розрахунку з габаритними розмірами типових
електричних шаф (ввідних, розподільчих), що встановлені окремо, та типових
електричних чарунок у складі розподільчих пристроїв, дозволяє зробити висновок, що розрахована у дослідженні відстань наближення джерела впливу,
чи його випромінюючого (антенного) пристрою, до досліджуваного ПО є
порівняно малою та є такою, що у переважній більшості випадків лежить в
межах самої електричної шафи. Оскільки улаштування місць обліку електричної енергії є нормативно врегульованим (Правилами улаштування електроустановок та Кодексом комерційного обліку електричної енергії), можливо
стверджувати, що фактичне розміщення (наявність) в межах електричної
шафи з розрахунковим ПО, або у безпосередньому наближенні до нього, джерела радіочастотного випромінювання (чи його антени) з наведеними параметрами впливу виконано Споживачем навмисно з метою необлікованого споживання електричної енергії.
Для випадків наближеного, але зовнішнього (відносно електричної
шафи з досліджуваним ПО) розташування джерела випромінювання, для
надання категоричного висновку щодо блокування обліку електричної
енергії суттєвим є дослідження способу монтажного улаштування вузла
обліку електричної енергії. Встановлення у дослідженні факту виконання
заземлення суцільної металевої електричної шафи виключає можливість
блокування обліку електричної енергії у досліджуваного ПО через стікання
заряду електричного поля. Проте, наявність такого екранування досліджуваного ПО у випадках конструктивного виконання електричної шафи
з оглядовим отвором та при застосуванні пристрою радіочастотного випромінювання з антеною направленої дії (з вузькою діаграмою направленості) не є дієвим, а блокування обліку електричної енергії досліджуваного
ПО, віднесених до першої та третьої груп класифікаційного поділу, може
відбуватись. Класифікаційний поділ конструктивної будови ПО надається
автором у дослідженні [9].
За результатами проведених досліджень у даній статті розроблено
наступну методику виконання судових електротехнічних експертиз.
Методика проведення судових експертиз з питань визначення
існування впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання на
досліджуваний прилад обліку з метою не облікованого споживання електричної енергії та завдань ідентифікації приладів радіочастотного випромінювання, як джерел впливу, які рекомендуються до застосування у
судово-експертній практиці по етапах виконання дослідження разом з попередніми узагальненнями.
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1. Встановлення класу електромагнітного випромінювання виконується
судовим експертом на підставі наступних даних:
1.1 встановлення вичерпного переліку приладів, які є джерелами електромагнітного випромінювання, що оточують досліджуваний ПО в межах
приміщення де він встановлений для проведення комерційного обліку спожитої електричної енергії. З’ясування функціонального призначення цих
приладів (комерційне, виробниче, технологічне, наукове, що пов’язане з
певними видами діяльності – встановлюється для Споживачів електричної
енергії які не є побутовими). З’ясування необхідності розміщення цих приладів (технологічного обладнання) у приміщенні де встановлено досліджуваний ПО;
1.2 встановлення значення максимальної потужності кожного зі всіх наявних приладів, що є джерелами електромагнітного випромінювання;
1.3 встановлення діапазону радіочастотного випромінювання для кожного зі всіх наявних приладів, що є джерелами електромагнітного випромінювання;
1.4 встановлення режиму роботи кожного зі всіх наявних приладів, що
є джерелами електромагнітного випромінювання: тривалий, короткочасний, повторно-короткочасний тощо. Встановлення режиму випромінювання: безперервний, або дискретний. Для останнього режиму роботи додатково встановлюється тривалість періоду випромінювання.
Примітка. Дані за п.п. 1.2, 1.3 та 1.4 визначаються за паспортними даними приладів, що є джерелами електромагнітного радіочастотного випромінювання, або на підставі протоколів вимірювання виконаних працівниками підрозділів Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України, які мають бути надані за відповідним
клопотанням судового експерта.
2. Дослідження обставин монтажу досліджуваного ПО:
2.1 встановлення зовнішнім оглядом, або за даними, що надані за
відповідним клопотанням судового експерта з визначенням відстані від
кожного зі всіх наявних приладів, що є джерелами електромагнітного випромінювання та від їх антенних пристроїв до досліджуваного ПО;
2.2 виготовлення ескізу просторового розміщення досліджуваного ПО
по відношенню до кожного зі всіх наявних приладів, що є джерелами електромагнітного випромінювання;
2.3 встановлення всіх фактів монтажного улаштування досліджуваного
ПО в електричній шафі, конструктивного виконання електричної
шафи (суцільна або з оглядовим вікном), матеріалу електричної
шафи (полімерна або металева), геометричних розмірів шафи, існування
заземлення металевої шафи тощо;
2.4 встановлення групи конструктивного виконання досліджуваного
ПО (1-а, 2-а або 3-я) за поділом, що надається у дослідженні статті: Окремі
особливості виконання судових експертиз за досліджуваним напрямком,
що встановлені С. В. Рогаліним, І. В. Богданюком та А. А. Лисим [9].
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3. Встановлення фактів існування джерел радіочастотного випромінювання, які не є приладами, але могли існувати (виникнути) за певних умов у досліджуваний період часу внаслідок фізичних процесів в електроустановці, а також внаслідок дій Споживача електричної енергії, або
сторонніх осіб, та які не мали спрямування на необліковане споживання
електричної енергії:
3.1 встановлення фактів існування дугового розряду, що виник внаслідок аварійного режиму в місці електроустановки, що є наближеною до
розташування досліджуваного ПО в місці його встановлення у Споживача;
3.2 встановлення фактів існування грозового розряду, що виник в місці
електроустановки, що є наближеною до розташування досліджуваного ПО
в місці його встановлення у Споживача;
3.3 встановлення фактів виконання електрозварювальних робіт в місці,
що є наближеним до розташування досліджуваного ПО в місці його встановлення у Споживача.
Примітка. Встановлення фактів існування джерел радіочастотного випромінювання, які не є приладами для використання Споживачем електричної енергії або сторонніми особами з метою необлікованого споживання електричної енергії за п.п. 3.1, 3.2 та 3.3 виконуються з отриманням
лінійних розмірів відстані від таких джерел до досліджуваного ПО з метою
порівняння у дослідженні цієї відстані з нормативною відстанню 100150 мм (половина діаметру випробувальної петлі), при якій проводиться
випробування приладів обліку за вимогами СОУ-Н МПЕ 40 1 35 1102005 (діаметр петлі 200-300 мм).
4. Організація та виконання експертного дослідження для отримання
даних щодо існування впливу радіочастотного випромінювання на нормальну роботу досліджуваного ПО.
4.1 вимірювання аналізатором спектру електромагнітного випромінювання із застосуванням широкосмугової антени у полосі частот
ДВЧ–УВЧ–НВЧ діапазонів з визначенням робочих частот випромінювання
у спектрі;
4.2 вимірювання напруженості електромагнітного поля та рівня потужності випромінювання ненаправленим (ізотропним) датчиком з фіксацією
відстані до досліджуваного ПО. Встановлення значення фактичної напруженості електромагнітного поля в функції відстані по координатних
осях (досліджуваних напрямках). Побудова графіків функції за серією проведених вимірів.
Примітка. Дослідження та отримання даних за цим етапом дослідження виконується судовим експертом тільки у випадках надання йому
вилученого приладу для проведення лабораторних досліджень щодо
існування означеного впливу.
5. Виконання розрахункової частини дослідження проводиться судовим експертом на підставі вихідних даних, отриманих за результатами попередніх етапів дослідження та тільки у випадках, коли джерело радіочастотного випромінювання є невизначеним або не наданим для проведення
лабораторних досліджень за відповідним клопотанням у судово502
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експертному провадженні для встановлення існування впливу випромінювання на досліджуваний ПО при обліку спожитої електричної
енергії. Дана частина дослідження виконується як оціночний розрахунок з
визначенням потужності ймовірного джерела випромінювання та/або
відстані до досліджуваного ПО на підставі виразів (4), (5), (6), (7) для фіксованих значень напруженості електричного поля, для граничного значення напруженості 10 В/м та значення, що перевищує граничне значення.
6. Аналізом даних, отриманих за результатами наведених етапів дослідження, при застосуванні положень даної статті та на підставі нормативних вимог за досліджуваними питаннями, – судовим експертом надається
висновок за експертним завданням щодо визначення існування впливу
радіочастотного випромінювання на досліджуваний ПО з метою необлікованого споживання електричної енергії, визначення ймовірного джерела
радіочастотного випромінювання у випадках, коли джерело випромінювання не надано для проведення інструментальних досліджень,
або висновок про приналежність досліджуваного випромінювання до
випадкового чи штучно утвореного, тобто такого чинника, який є утвореним
навмисно з метою необлікового споживання електричної енергії.
7. Верифікація висновку за результатами дослідження проводиться судовим експертом на підставі даних про споживання електричної енергії з
журналу подій досліджуваного ПО за розрахункові періоди, які віднесені до
досліджуваного періоду часу та у аналогічні періоди часу, коли облік споживання електричної енергії вважається належним. Відповідні дані з журналу подій мають бути зажадані судовим експертом у його клопотанні про
надання додаткових матеріалів.
Висновки. Визначено механізм впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання та визначені конструктивні елементи приладів
обліку, чутливі до дії такого випромінювання.
Визначені умови, при яких висновок щодо втручання у роботу приладу
обліку з метою не облікованого споживання електричної енергії може носити категоричний характер. Розроблені рекомендації щодо визначення
джерела радіочастотного випромінювання, як ймовірного, у випадках, коли
джерело не надано для проведення інструментальних досліджень у
експертних провадженнях з дослідження втручання у роботу приладу
обліку з метою не облікованого споживання електричної енергії.
За результатами проведених досліджень у даній статті розроблено методику проведення судових експертиз з питань визначення існування
впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання на досліджуваний прилад обліку з метою не облікованого споживання електричної енергії
та завдань ідентифікації приладів радіочастотного випромінювання, як
джерел впливу.
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METHODS OF IMPLEMENTATION OF EXPERT STUDIES
OF ELECTRICITY MEASURING DEVICES EXPOSED TO THE IMPACT
OF RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC RADIATION
S. Rohalin
Investigation of the influence of electromagnetic radiation on the operation of
electronic metering devices for electricity is one of the demanded areas of forensic
electrical engineering expertise. However, the scientific and practical study of this
area of forensic research does not coincide with modern requirements. The study of
the influence of electromagnetic radiation of the radio frequency range on the operation of electronic metering devices for electricity, as well as the identification of such
radiation as accidental or intentionally created for the purpose of unaccounted consumption of electricity, are relevant.
The article systematizes the requirements established by regulatory documents
for the stability of the operation of metering devices for electricity when exposed to
radiofrequency electromagnetic radiation. The mechanism of the influence of radiofrequency electromagnetic radiation on electric energy metering devices and the
constructive elements of metering devices sensitive to the effects of such radiation
is determined.
A list of the necessary initial data for conducting forensic examinations on the
determination of the impact of radiofrequency electromagnetic radiation on the investigated metering device and the tasks of identifying radiofrequency radiation devices as an effect is indicated. Conditions are determined under which the conclusion
about interference in the operation of the metering device for the purpose of unaccounted electricity consumption may be categorical. Recommendations have been
developed to determine the source of radiofrequency radiation as probable in cases
where the source is not provided for instrumental research in expert proceedings to
study the interference in the operation of the metering device.
A methodology has been developed for conducting forensic examinations on the
issues of determining the existence of the impact of radiofrequency electromagnetic
radiation on the investigated metering device for the purpose of unaccounted consumption of electrical energy and the tasks of identifying radiofrequency radiation
devices as sources of influence. The developed methodology is recommended for
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use in forensic practice according to the stages of the study, together with the provisions and generalizations set out in the article.
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ
ВИБУХІВ ГАЗОПИЛОВИХ СУМІШЕЙ У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ
Стаття присвячена узагальненню підходів до проведення судових гірничо-технічних експертиз при проведенні розслідування вибухів газопилових
сумішей у вугільних шахтах. Практичне значення отриманих результатів
полягає у використанні спеціальних знань гірничотехнічної та інших видів
криміналістичних експертиз (трасологічних, нафтохімічних, пожежно-технічних тощо) при розслідуванні вибухів газопилових сумішей у гірничих виробках вугільних шахт, що дасть можливість забезпечити швидке, повне та
неупереджене їх розслідування.
Ключові слова: вугільна шахта, аварія, вибух газопилової суміші, високотемпературний фронт полум’я, отруйні та шкідливі продукти горіння,
надзвичайна ситуація, розслідування, ударна повітряна хвиля.

Постановка проблеми. Найбільш руйнівними аваріями на вугільних
шахтах є вибухи газопилових сумішей у вугільних шахтах.
При вибухах газопилових сумішей у гірничих виробках вугільних шахт
виникають такі вражаючі фактори: високотемпературний фронт полум’я (рухома у гірничій виробці зона нагрітих газів і хімічної реакції); фронт
повітряної ударної хвилі (рухома у гірничій виробці зона миттєвої
зміни (збільшення) тиску, щільності і температури середовища); отруйні та
шкідливі продукти горіння (СО, СО2, СН4, N2, H2S тощо), недостатня кількість кисню в повітрі робочої зони, яка створює небезпеку для працюючих
людей, руйнуються гірничі виробки, знищуються машини та устаткування,
втрачаються підготовлені до виїмки запаси вугілля тощо [1, 2].
На основі даних «Карт обліку аварій» з архівів НДІ гірничорятувальної
справи і пожежної безпеки «Респіратор» та Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, літературних джерел [3, 4], встановлені статистичні дані щодо виникнення
вибухів на шахтах України в 1980-2021 роках (див. табл. 1.1).

Таблиця 1

Статистичні дані щодо виникнення вибухів газопилових сумішей
на шахтах України
К-сть
К-сть
К-сть
К-сть
Роки
Роки
Роки
Вибухів
вибухів
вибухів
вибухів
1980-84 26
1985-89 21
1990-94 29
1995-99 13
2000-04 13
2005-09 18
2010-14 21
2015-21 11
ВСЬОГО за 1980-2019 рр.
152 вибуха
Роки

Завданнями розслідування причин та наслідків вибухів є захист особи,
суспільства та держави від порушень нормативно-правових актів (далі –
НПА) з охорони праці, охорона прав та законних інтересів персоналу
підприємств, а також забезпечення повного та неупередженого
розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив відступи від вимог НПА, був
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притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був
обвинувачений. Тому перед вченими стоїть задача у обґрунтуванні, систематизації та вдосконалені, з використанням спеціальних теоретичних та
практичних знань, порядку проведення розслідування наслідків вибухів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розслідування
причин та наслідків вибухів присвячені роботи А. І. Боброва, О. М. Брюханова, Є. П. Захарова, В. П. Коптикова, Ю. В. Кудінова, М. Б. Льовкіна,
Ю. В. Манжоса,
Б. І. Медведєва,
А. В. Мнухіна,
О. М. Морєва,
І. В. Недашківського та інших авторів.
Мета дослідження полягає у використанні спеціальних теоретичних та
практичних знань при дослідженні вибухів газопилових сумішей у гірничих
виробках вугільних шахт, що дасть можливість забезпечити повне та неупереджене їх розслідування.
Викладення основного матеріалу. Вугільна промисловість – це важлива складова енергетичної безпеки України, а вугільні шахти є унікальним
і складним виробництвом із особливими природними і виробничими небезпеками. Для вугільних шахт властиві складні гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови видобутку корисної копалини. З переходом гірничих робіт на
глибокі горизонти зростає негативний вплив підвищених гірничого тиску,
температури вміщаючих порід, газорясності та інших факторів. Роботи
підвищеної небезпеки (вибухонебезпечні, пожежно-небезпечні, небезпечні
за обваленнями виробок та гірничих порід, раптовими проривами рудничних газів, вугілля, порід, води тощо) проходять в умовах непередбаченості,
раптової зміни гірничо-геологічних умов або природних сил, при недотриманні вимог нормативно-правових актів з охорони праці з боку персоналу
підприємства та спричиняють тяжкі наслідки, які супроводжуються численними жертвами та матеріальними збитками.
Для того, щоб виник вибух, необхідно два фактори, які повинні співпасти у просторі і в часі: 1) вибухонебезпечної концентрації газопилових
сумішей; 2) теплового імпульсу. Сформулюємо основні причини вибухів газопилових сумішей у гірничих виробках вугільних шахт (табл. 2).
Механізм вибуху газопилових сумішей вибухонебезпечних концентрацій розглядається наступним чином: виникнення газопилової суміші; виникнення джерела займання; первинний вибух і формування фронту повітряної ударної хвилі; утворення газопилової хмари і її займання;
розвиток і переміщення зони горіння; переміщення повітряної ударної
хвилі, що піднімає та перемішує нові хмари метану і пилу з подальшим їх
займанням. При поширенні у виробках повітряної ударної хвилі відбувається перемішування наявних у виробках шарових і місцевих скупчень
метану і перехід у зважений стан вугільного пилу, що призводить до формування за фронтом повітряної ударної хвилі великої кількості вибухової
суміші, яка запалюється. Так триває до тих пір, доки повітряна ударна
хвиля поширюється виробками, в яких присутні метан і вугільний пил
вибухонебезпечних концентрацій. При їх відсутності вибухова суміш позаду фронту повітряної ударної хвилі не утворюється і горіння у фронті
полум’я припиняється [5-8].
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Таблиця 2
Основні причини вибухів газопилових сумішей
№
з/п
1

2
3
4

Причини
– недостатнє провітрювання гірничих виробок, у т.ч.:
тривала зупинка вентиляторів місцевого провітрювання;
пориви і відставання вентиляційних труб від тупикового вибою;
наявність не провітрюваних порожнеч за кріпленням виробки;
зменшення перерізу гірничих виробок;
зміна схем провітрювання і закорочування вентиляційного струменю;
незадовільний стан вентиляційних споруд;
несправність або відсутність засобів контролю метану тощо
– підвищене виділення метану (суфлярне, шарове або раптове
виділення)
– запилення гірничих виробок вибухонебезпечним вугільним пилом
– наявність небезпечних теплових імпульсів:
експлуатація несправного електрообладнання;
вибухові роботи;
фрикційне іскріння при роботі прохідницьких і видобувних комбайнів;
самозайманне вугілля;
електростатичне іскріння;
несправність саморятівників, світильників, сигналізаторів метану;
відкритий вогонь (вогневі роботи, паління тощо)

Розслідування вибухів проводиться спеціальною комісією Державної
служби України з питань праці (в окремих випадках спеціальною комісією,
створеною постановою Кабінету Міністрів України). У ході дослідження
спеціальна комісія з розслідування аварії: визначає вид надзвичайної ситуації (далі – НС) та її масштаб; обстежує місце, де сталася НС; одержує
письмові пояснення від роботодавця та його представників, посадових
осіб, працівників шахти, потерпілих; опитує осіб – свідків аварії та осіб, причетних до неї; вивчає наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно технології робіт та охорони праці на аварійній дільниці (шахті); встановлює факти порушення вимог НПА щодо охорони праці; встановлює коло
осіб, дії або бездіяльність яких призвели до виникнення НС; розробляє
план заходів щодо ліквідації НС та її наслідків і запобігання подібним
подіям тощо [9].
За рішенням спеціальної комісії, у разі необхідності проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків та експертизи,
для встановлення обставин і причин НС та розроблення плану заходів
щодо запобігання їх виникненню, наказом органу, що утворив спеціальну
комісію, може утворюватися експертна комісія. Експертна комісія утворюється з учених і фахівців, які працюють в науково-дослідних установах і
організаціях вугільної галузі. Експертною комісією: визначається характеристика шахти та аварійної дільниці; розглядаються обставини, що передували НС та порядок ведення гірничорятувальних робіт; аналізується стан
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провітрювання та дегазації аварійної дільниці та шахти; оцінюється яким
чином вівся контроль вмісту метану та вугільного пилу в рудничному повітрі; розглядається виконання пиловибухозахисних заходів; аналізується
електропостачання і стан електрообладнання аварійної ділянки; розглядається організація буропідривних робіт (при їх наявності); проводиться
огляд виробок аварійної дільниці; аналізуються можливі джерела запалення метану та вугільного пилу (див. табл. 2); аналізуються обставини,
технічні, організаційні та психологічні причини НС (причини утворення
газопилової суміші вибухової концентрації; джерела запалення; причини
травмування людей); розробляються пропозиції щодо запобігання
виникненню подібних НС та стосовно коригування нормативної та
проєктної документації, проведення науково-дослідних та проєктноконструкторських робіт [9].
При розслідуванні спеціальною комісією вибухів виконуються наступні
дії: а) вилучення і огляд документів на аварійній дільниці та шахті; б) огляд
місця НС; в) проведення опитування постраждалих і свідків НС [10].
Вилучення і огляд документів є однією з найважливіших первинних дій
при розслідуванні вибухів. Своєчасне виконання цієї дії дозволяє отримати
необхідні для розслідування докази. До документів, що підлягають вилученню та огляду відносяться: технічна і технологічна документація, яка
визначає гірничо-геологічні умови на аварійній дільниці та шахті, технологію ведення гірничих робіт; проєктну, експлуатаційну та обліково-контрольну документацію щодо організації: провітрювання шахти, аварійної
гірничої виробки, дегазації, боротьби з газодинамічними явищами, аерогазового контролю, комплексного знепилювання і пиловибухозахисту шахти,
ведення буропідривних робіт, експлуатацію електроустатковання, повітряно-силового господарства, протипожежного захисту тощо; акти
спеціального розслідування та накази за допущеними раніше аналогічними
подіями; протоколи проведення первинних та чергових медичних оглядів
потерпілих; посвідчення і протоколи екзаменаційної комісії, яка приймала у
них іспит із присвоєння кваліфікації та безпечних методів роботи; книги
первинного та поточного інструктажів із безпечних методів робіт; документи (накази, розпорядження), які можуть свідчити про стан техніки безпеки в цілому на підприємстві; книги нарядів дільниці та шахти; нарядипутівки гірничих майстрів дільниці; наряди-допуски на ведення робіт підвищеної небезпеки; протоколи обстеження технічного стану обладнання, яке
використовувалося при виконанні роботи, при якій допущена досліджувана
подія; приписи контролюючих організацій і технічного нагляду підприємства щодо усунення порушень вимог НПА тощо [10].
Організація огляду місця події покладається на голову комісії зі
спеціального розслідування НС. Порядок та безпека огляду аварійної дільниці узгоджується із відповідальним керівником робіт з ліквідації аварії –
головним інженером шахти та керівником гірничорятувальних робіт.
Якщо на місці події зберігається небезпечна аварійна обстановка й
члени комісії не мають можливості зробити огляд, то за їх дорученням це
роблять співробітники гірничо-рятувальної служби. Основними об’єктами
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огляду є: гірничі виробки, де стався вибух; робочі місця постраждалих та
його освітлення; гідро-, пневмо-, електроустаткування; 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, колективного та індивідуального захисту тощо.
При огляді необхідно врахувати ознаки проявів динамічного впливу
вибуху: деформації та руйнування елементів кріплення; руйнування та
пошкодження вентиляційних пристроїв; руйнування водяних (сланцевих)
заслонів; розривів і ушкоджень вентиляційних, дегазаційних і протипожежних трубопроводів, електричних кабелів, шлангів; зміни місць розташування та пошкодження машин, механізмів, гірничого устатковання, рухомого складу рудничного транспорту, характер травмування гірників. При
оцінці теплового впливу вибуху розглядаються: спечений вугільний пил, що
знаходиться на елементах кріплення, машинах, механізмах, обладнанні зі
сторони епіцентру вибуху; зміни кольору металевих конструкцій; розплавлені й деформовані ізоляції проводів або кабелю, залишки поліетилену;
оплавлені кінці конвеєрної стрічки і вентиляційних труб; обгорілі поверхні
дерев’яних конструкцій тощо. При огляді дається оцінка динамічного та
теплового впливу вибуху на розміщене в гірничих виробках гірничошахтне
обладнання, вентиляційні пристрої та кріплення виробки з урахуванням
наступних зон розвитку вибуху:
I зона – зона займання. У цій зоні відбувається займання вибухонебезпечної суміші, зростання швидкості горіння і формування ударної хвилі на
границі зони. При точковому джерелу займання і порівняно рівномірної концентрації метану в зоні загазування виробки, довжина зони становить
близько 10-20 діаметрів виробки. При запаленні шарових скупчень метану
в куполах виробок довжина зони займання в кілька разів перевищує зазначені межі;
II зона – зона розвиненого вибухового горіння. Слідує за I зоною і становить до 20 % довжини ділянки виробки, загазованої метаном до вибухонебезпечної концентрації;
III зона – зона викидів полум’я. Утворюється в результаті розльоту високотемпературних продуктів горіння. При вибуху газопилової суміші довжина зони може становити від 2 до 4 довжин загазованої ділянки виробки;
IV зона – зона поширення повітряної ударної хвилі. Довжина зони, на
якій ударна хвиля зберігає вражаючу дію, залежить від обсягу вихідної газопилової суміші і ряду інших чинників;
V зона – зона поширення продуктів горіння. Ознаки, що дозволяють
визначити ділянку гірничої виробки, на якій сталося займання метанопило- повітряної суміші: на відстані до 10-20 еквівалентних діаметрів виробки від місця займання метано- пило- повітряної суміші поверхня металевих конструкцій змінює колір, обгорає деревина, значно або повністю згоряють папір, тканини та поліетилен; на відстані 30-60 еквівалентних
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діаметрів виробки від місця займання метано- пило- повітряної суміші поверхня легко займистих предметів вигорає повністю тільки на стороні, зверненій до джерела, а на протилежній – до 50 % поверхні залишається неушкодженою; на відстані більше 65 еквівалентних діаметрів виробки від
місця займання метано- пило- повітряної суміші та в зоні викиду полум’я на
поверхні легкозаймистих предметів спостерігаються незначні сліди впливу
високої температури; найбільш повне згоряння предметів відбувається у
виробках, в яких концентрація метану в газоповітряній суміші на момент її
займання дорівнює верхній межі вибуховості. При концентрації метану в
газоповітряній суміші вище верхньої межі вибуховості після вибуху на
кріпленні та на обладнанні залишаються частки незгорілої речовини (кіптява) [2, 11].
При дослідженні аналізується одержання травм потерпілими гірниками – характер і тяжкість вибухових травм (механічних, хімічних та
термічних), що дає змогу оцінити температуру і тиск у фронті ударної повітряної хвилі, відстань до епіцентру, речовини (метан або вугільний пил),
що прийняли участь у вибуху НС [12].
Члени спеціальної комісії провадять необхідну фіксацію предметів на
місці НС і геометричні виміри, необхідні для подальшого складання графічної схеми (ескізу). Члени комісії повинні оглянути спеціальний одяг потерпілих. У спеціальному одязі потерпілих можуть знаходитися різні важливі документи (наряди-путівки, схеми, робочі нотатки тощо), інструменти
та речі, які можуть свідчити про характер роботи яку вони виконували.
Опитування постраждалих і свідків аварії спеціальною комісією проводиться з метою отримання інформації про: стан вентиляційних споруд; стан
вентиляційних трубопроводів у тупикових виробках; місця установки ВМП;
причини і тривалості зупинки ВМП; випадки роботи ВМП на рециркуляцію;
наявність та справність апаратури контролю витрат повітря, її перевірки; ступень запилення гірничих виробок; заходи боротьби з пилоутворенням і вибухами вугільного пилу на аварійній дільниці; випадки припинення гірничих
робіт через запиленість виробок і через незадовільний технічний стан засобів локалізації вибухів; роботу системи аерогазового контролю в шахті і на
аварійній дільниці; перевірку складу рудничного повітря на аварійній дільниці; роботи, що проводилися на електроустановках і електрообладнанні до
аварії; стан реле витоку на електрообладнанні і про час його останньої перевірки; стан мережевого освітлення до і після НС; склад ремонтних бригад
і наявність у них інструменту для виконання ремонтних робіт; розміщення в
гірничих виробках аварійної дільниці засобів пожежогасіння, попереджувальних плакатів і знаків безпеки; стан електроустатковання і кабелів на аварійній
дільниці перед НС; стан протипожежного, дегазаційного трубопроводів і трубопроводу стисненого повітря; події, що передували НС, і можливі джерела
займання газопилової суміші; час проведення вибухових робіт; тип вибухових матеріалів і засобів підривання; стан вибухових магістральних кабелів;
кількість отриманих і використаних вибухових матеріалів, ампул гідрозабійки
і поліетиленових судин; відповідність фактично пробурених шпурів паспорту
буропідривних робіт; наявність та застосування ізолюючих затискачів;
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відстань від вибою до місця знаходження підривника при виробництві підривання; особу, відповідальну за ведення буропідривних робіт; концентрацію
метану в забої перед висаджуванням; виконання заходів щодо пиловибухозахисту тощо.
За результатами спеціального розслідування формуються Матеріали
спеціального розслідування НС: копії актів за формою Н-1 або П-4 на кожного потерпілого окремо; протокол огляду місця події; ескіз місця НС; план,
схема, ескіз, фотознімки, відеозйомка місця НС, пошкодженого об’єкта, машин, механізмів, устатковання тощо; приписи посадових осіб органів державного та відомчого гірничого нагляду; висновки експертиз (науково-технічної, гірничотехнічної, трасологічної, нафтохімічної, пожежно-технічної
тощо); медичний висновок про заподіяну смерть чи характер травм потерпілих, а також про наявність у їх організмах алкоголю або наркотичних
речовин; протоколи опитувань і пояснювальні записки потерпілих, свідків
та інших осіб, причетних до події; копії документів про проходження потерпілими навчання та інструктажів з охорони праці; витяги з Положення
системи управління виробництвом та охороною праці та з Положення про
нарядну систему підприємства; накази, що стосуються питань охорони
праці адміністрації підприємства; витяги з посадових інструкцій причетних
до події осіб; витяги з інструкцій з охорони праці робітників; витяги із законодавчих та інших НПА про охорону праці, вимоги яких були порушені; результати лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та
інших робіт; технологічний паспорт (проєкт) проведення гірничих робіт; інструкції з експлуатації машин, механізмів, устатковання та їх технічні характеристики; технічні паспорти, технічні умови та перелік оснащення, безпосередньо задіяного у процесі видобутку вугілля; матеріали, що містять
дані про технічний стан машин, механізмів, устатковання які мають безпосереднє відношення до процесу проведення гірничих робіт і досліджуваної
НС (акти випробувань, технічних оглядів тощо); документи, що містять дані
про професійну підготовленість осіб, які виконують гірничі роботи або керують гірничими машинами; книги нарядів шахти та аварійної дільниці;
наряди-путівки гірничих майстрів; журнали інструктажів з техніки безпеки
гірників дільниці, огляду машин, механізмів, устаткування, замірів різних
параметрів, перевірок, приписів гірничотехнічної інспекції Держпраці та
працівників гірничорятувальних частин; табелі виходів на роботу
працівників аварійної дільниці; геологічні прогнози щодо умов вуглевидобутку та характеристики пластів тощо [9].
Спеціальна та експертна комісії у своїй роботі використовують методи
і способи досліджень вугільної промисловості. Але іноді виникають обставини, що традиційні знання не дозволяють встановити достовірні обставини і причини подій у гірничій промисловості, причинно-наслідкові зв’язки
між невідповідностями дій конкретних осіб стосовно вимог НПА з охорони
праці та безпечного ведення гірничих робіт, технічним станом обладнання,
виробок і інших об’єктів, неадекватними діями працівників та іншими факторами і наслідками в результаті цього. Тому виникає необхідність у використанні методів і способів криміналістичних досліджень.
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Нижче наведемо приклади комплексних гірничотехнічних та криміналістичних досліджень [10].
Приклад 1. На шахті імені «ХIХ партз’їзду» ГХК «Луганськвугілля»
відбувся вибух метаноповітряної суміші, при якому загинуло 24 шахтаря.
Напередодні виробнича ділянки, на якій відбулася аварія, була обстежена працівниками профілактичної служби Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (далі – ДВГРС). За результатами обстеження ними
було прийняте рішення про неможливість ведення гірничих робіт через незадовільний стан провітрювання, можливі загазування гірничих виробок і
вибух.
Було прийняте рішення про тимчасове припинення виконання всіх
очисних і прохідницьких робіт, про яке письмово був сповіщений під розписку головний інженер шахти К. Однак він проігнорував заборону, роботи з
виїмки вугілля і проходження гірничих виробок продовжувалися.
Наступного дня, при видобутку вугілля, відбулося загазування гірничих
виробок метаноповітряною сумішшю і стався вибух.
Перед експертами слідчим було поставлене питання: «Яка причина масової загибелі людей при аварії?».
З огляду на складність виробничої ситуації, у якій відбулася аварія, для
виконання досліджень була створена комісія, склад якої був погоджений із
слідством. До складу комісії ввійшли не тільки судові гірничотехнічні
експерти, але й провідні вчені гірничої науки, яким неодноразово приходилося вирішувати аналогічні теоретичні та виробничі задачі.
Використовуючи свої знання гірничої справи в сполученні з досвідом
практичної роботи, експерти побудували модель дослідження, що ґрунтувалася на наступному положенні: «Для настання події нещасного випадку
необхідно, щоб у місці події одночасно були присутні людина (група людей)
і вражаючий фактор».
У даній виробничій ситуації, коли ще не був виконаний необхідний обсяг робіт з недопущення загазування гірничих виробок метаноповітряною
сумішшю, імовірність виникнення вражаючого фактора у виді вибуху метаноповітряної суміші була висока. Однак при відсутності в цьому місці людей
їхня масова загибель була неможлива, навіть при вибуху. У місці події люди
знаходилися за рішенням головного інженера К. для ведення робіт з видобутку вугілля, незважаючи на заборону працівників профілактичної служби
Державної воєнізованої гірничорятувальної служби.
Таким чином, за умови виконання головним інженером К. розпорядження про заборону ведення робіт з видобутку вугілля і перебуванню
людей у небезпечній зоні, наслідків у виді масової загибелі шахтарів не
наступило б, навіть, у випадку виникнення вибуху. На підставі цього дослідження комісія експертів дійшла висновку про наявність причинного
зв’язку масової загибелі людей у цій аварії з діями головного інженера К.,
що виразилися в невиконанні розпорядження працівників ДВГРС.
Приклад 2. У 31-му західному штреку пласта k5н горизонту 664 м шахти
імені М. П. Баракова стався вибух вугільного пилу. Продуктами вибуху
смертельно травмувало 80 шахтарів. Вибух стався під час застосування у
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гірничих виробках гасоріза. Перед експертами було поставлено понад
40 питань, для відповіді на які була проведена комісійна гірничотехнічна,
трасологічна, нафтохімічна і пожежно-технічна експертизи.
Експертами було проведено трасологічне дослідження фрагментів редуктора кисневого балона, рукавів подачі кисню і гасу. Результати проведених досліджень вказали на те, що руйнування редуктора відбулося в результаті вибуху зсередини назовні, тобто одномоментного руйнівного
впливу і який піддавався деякий час впливу температури близько 1400 °С.
Хімічне дослідження фрагментів редуктора кисневого балона дозволило зробити висновок про те, що на них є сліди зміненого світлого нафтопродукту (бензину, гасу або дизельного палива).
Аналізуючи в сукупності результати проведених трасологічних і
хімічних досліджень, був зроблений висновок про те, що руйнування
кришки редуктора кисневого балона на фрагменти відбулося в результаті
вибуху зсередини назовні (миттєвого руйнування) суміші кисню з речовиною, що є світлим нафтопродуктом.
Оскільки температура займання суміші вугільного пилу з повітрям складає 700-800° С експерти прийшли до висновків про те, що займання пилоповітряної суміші, що знаходилася в підвішеному стані в 31-му західному
штреку пласта k5н горизонту 664 м, було пов’язано з наявністю джерел запалювання, що утворилися у результаті одномоментного вибуху суміші
кисню зі світлим нафтопродуктом у внутрішньому обсязі його кришки (іскри,
частинки розплавленого металу, нагріті до температури не менше 1400о С,
а також нагріті до високої температури продукти вибуху).
Використовуючи стандартну методику розрахунку «Параметрів повітряних ударних хвиль та безпечних відстаней при вибухах газів та пилу у
гірничих виробках» [13] був встановлений тиск ударної повітряної
хвилі (0,22 МПа) при вибуху метано-повітряної суміші та вугільного пилу.
Аналіз стану зруйнованих у результаті вибуху елементів конвеєрів,
кріплення, перемичок, перекидання та деформації частин і деталей машин
та механізмів у виробках аварійної ділянки дозволив встановить тиск у
фронті повітряної ударної хвилі, який у 10 разів перевищував розрахунковий і становив більше 2,2 МПа [14].
Був зроблений висновок, що в даній ситуації стався вибух суміші вугільного пилу і кисню, що й збільшило значення показників вражаючих факторів у
10 разів. Висновки даного дослідження комісійної криміналістичної експертизи
не співпали з висновками комісії зі спеціального розслідування НС.
Таким чином, характерними особливостями розслідування вибухів є те,
що висновки про достовірні обставини, причини та наслідки НС часто
можна зробити у разі спільного застосування класичних гірничотехнічних і
криміналістичних методик та способів. Спільні висновки гірничотехнічної та
інших видів криміналістичних експертиз (трасологічної, нафтохімічної, пожежно-технічної тощо) при дослідженні вибухів дозволяють визначити технічний стан виробок, машин, механізмів та устатковання, встановити достовірні обставини, причини і наслідки НС, причинно-наслідкові зв’язки між
діями конкретних осіб та вимогами НПА з охорони праці.
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Висновки. Характерними особливостями досліджень вибухів є те, що
висновки про достовірні обставини, причини та наслідки НС часто можна
зробити у разі спільного застосування класичних гірничотехнічних, криміналістичних і інших експертних методик. Спільні висновки гірничотехнічної та інших видів експертиз (трасологічних, нафтохімічних, пожежно-технічних тощо) при дослідженні вибухів дозволяють: визначити технічний
стан виробок, машин, механізмів та устатковання; встановити достовірні
обставини, причини і наслідки НС; розглянути причинно-наслідкові зв’язки
між діями конкретних осіб та вимогами НПА з охорони праці.
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THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE INVESTIGATION
OF EXPLOSIONS OF GAS AND DUST MIXTURES IN COAL MINES
Ya. Krupka
O. Zavialova
V. Kostenko
T. Kostenko
The article is devoted to the generalization of approaches to conducting forensic
mining examinations in the investigation of explosions of gas-dust mixtures in coal
mines. The practical significance of the obtained results is the use of special practical
knowledge of mining and other types of forensic examinations (trasological, petrochemical, fire-technical, etc.) in the investigation of explosions of gas-dust mixtures
in coal mines, which will ensure rapid, complete, and safe investigation.
A characteristic feature of explosion studies is that conclusions about reliable
circumstances, causes and consequences of emergency situations can often be
made with the combined use of classical mining, forensic and other expert techniques. General conclusions of mining engineering and other types of expertise (trasological, petrochemical, fire-technical, etc.) in the study of explosions make it possible to: determine the technical condition of workings, machines, mechanisms and
equipment; establish reliable circumstances, causes and consequences of emergency situations; consider causal relationships between the actions of specific individuals and the requirements of regulatory legal acts on labor protection.
Key words: coal mine, accident, gas-dust mixture explosion, high-temperature
flame front, toxic and harmful combustion products, emergency, investigation, air wave.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОЖЕЖНОТЕХНІЧНОГО ТА ІНЖЕНЕРНО-МЕХАНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ОБСТАВИН ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА АВТОТРАКТОРНІЙ ТЕХНІЦІ,
ОБЛАДНАНІЙ ДИЗЕЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ ВНУТРІШНЬОГО
ЗГОРАННЯ ІЗ СИСТЕМОЮ ВПРИСКУ COMMON RAIL
В експертній практиці дослідження пожеж все частіше виникає необхідність виконання судових комплексних пожежно-технічних та інженерномеханічних експертиз. Особливої актуальності набуває ця потреба на фоні
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зростання в Україні пожеж на сучасній автотранспортній техніці іноземного
виробництва. Зокрема таких, що обладнані дизельними двигунами
внутрішнього згорання із системою впорскування Сommon Rail.
Ключові слова: судова пожежно-технічна та інженерно-механічна
експертиза, дизельний двигун внутрішнього згорання, паливна система, система впорскування Сommon Rail.

Постановка проблеми. Упродовж останнього часу в селянських фермерських господарствах України відбувається заміна вітчизняного (пострадянського) парку сільськогосподарської техніки на їх аналоги іноземного
виробництва. Попри значні переваги в технічних характеристиках, можливостях багатоцільового призначення тощо, ця техніка в умовах експлуатації, зокрема в агропромисловому секторі, виявилася занадто вразливою до
відмов, у тому числі й таких, які пов’язані з пожежами. Це наочно підтверджується статистичними даними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За інформацією Українського НДІ цивільного захисту упродовж останніх 3-х років, у середньому,
щорічно реєструється 71 пожежа тракторів іноземного виробництва, із яких
38 повністю знищується вогнем. Виникнення пожеж у 40-ка випадках
пов’язано з технічними причинами (електротехнічні, механічні тощо). Серед них, 3 випадки займання згаданої сільгосптехніки сталося внаслідок
розгерметизації паливних систем. Кількість пожеж від цієї причини за вказаний період зросла у 4 рази.
Аналогічна ситуація і з зернозбиральними комбайнами. Щороку виникає близько 44 таких пожеж, на яких 8 машин згорає вщент. Виникнення 29ти пожеж викликані технічним станом, 5 з яких внаслідок розгерметизації
паливних систем.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження випадків пожеж на сучасній автотранспортній техніці іноземного виробництва.
Викладення основного матеріалу. Згідно статистичних даних, досить часто виникають пожежі на сільгосптехніці іноземного виробництва.
Зокрема, таких відомих виробників (брендів), як FENDT серії VARIO 936.
Так, 18.07.2021 на полі СФГ «СОНЯЧНЕ» у селі Рачки Житомирської
області трапилась подібна пожежа, яка досліджувалась у Житомирському
відділенні КНДІСЕ. Займання виникло на тракторі FENDT 936 VARIO S4 під
час дискування поля. Тракторист під час руху трактора почув хлопок в передній правій його частині, трактор при цьому зупинився. Вийшовши з
кабіни тракторист побачив вогонь в передній правій частині трактора.
Спроба ліквідувати загорання вогнегасником не дала результату і за лічені
хвилини трактор повністю згорів (рис. 1).
За результатами проведених досліджень встановлено, що осередок
виникнення пожежі знаходився у місці потрапляння дизельного палива на
розжарену поверхню елементів випускного тракту. Паливо туди потрапило
через розгерметизацію паливопроводу, який перебував під високим тиском
через руйнування його елементу (рис. 2).
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Рис. 1. Зображення залишків трактора FENDT 936 VARIO S4, на якому
18.07.2021 виникла пожежа на полі СФГ «Сонячне» в селі Рачки Чуднівської
ОТГ Житомирської області

Рис. 2. Зображення місця розгерметизації паливопровода системи
впорскування дизельного двигуна внутрішнього згорання трактора FENDT 936
VARIO S4.
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При проведенні експертних досліджень пожежі встановлено, що в конструкції зазначеної марки трактора використана система впорскування палива «Common Rail», яка набула широкого розповсюдження не тільки серед виробників тракторної техніки, але й автомобілів. В основі роботи цієї
системи лежить подача палива до форсунок від загального акумулятора
високого тиску – паливної рампи (Common Rail перекладається як «загальна рампа). Дана система впорскування розроблена спеціалістами
фірми Bosch.
Із початком застосування системи Common Rail дизельний двигун суттєво покращив свої характеристики. Зокрема, витрати палива знизились на
15 %, зменшились рівень шуму двигуна, токсичність відпрацьованих газів,
що забезпечило відповідність колісних транспортних засобів п’ятому і
шостому екологічним класам [5].
Схема будови системи «Common Rail» наведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема будови системи «Common Rail»
1. Паливний бак; 2. Паливний фільтр; 3. Паливний насос високого
тиску (ПНВТ); 4. Паливопроводи; 5. Датчик тиску палива; 6. Паливна рампа;
7. Регулятор тиску палива; 8. Форсунки; 9. Електронний блок керування;
10. Сигнали від датчиків; 11. Підсилювальний блок (на деяких моделях).

Паливний насос високого тиску (3) призначений для створення в паливній магістралі тиску, необхідного для роботи системи впорскування (форсунок) (8). Привод насоса здійснюється через зубчастий ремінь
від колінчатого валу. Паливо до насоса високого тиску подається від
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паливного насоса низького тиску через фільтр тонкої очистки (2) в кількості,
необхідній для кожного режиму роботи двигуна.
Паливна рампа – являє собою силовий агрегат, що виконує функцію
подачі палива до форсунок. Паливна рампа постійно знаходиться під тиском, який в системах четвертого покоління (застосовується з 2009 р.) становить понад 220 МПа.
Важливою частиною системи Common Rail є форсунки, які виконують
безпосередньо функцію впорскування палива в камеру згорання. Форсунки
бувають 2-х типів: електрогідравлічні та п’єзофорсунки. Швидкість увімкнення форсунок останнього покоління у 4 рази швидша за попередні.
Для забезпечення більш ефективної роботи двигуна в системі Common Rail реалізовано багатократне (до п’яти разів) впорскування палива
протягом здійснення робочого ходу поршня у циліндрі двигуна внутрішнього згоряння.
На основі даних, що надходять від датчиків, блок управління двигуном
визначає необхідну кількість палива, яке паливний насос високого тиску подає через клапан дозування палива. Насос накачує паливо в паливну
рампу і перебуває у ній під певним тиском, який забезпечує регулятор тиску
палива.
В потрібний момент блок управляння двигуном дає команду
відповідним форсункам на початок впорскування і забезпечує визначену
тривалість відкриття клапанів форсунки. Залежно від режимів роботи
двигуна блок управління двигуном коригує параметри роботи системи
впорскування.
Для регулювання тиску в рампі використовується регулятор тиску палива (7), на якому наявний фільтр тонкої очистки у вигляді металевої стіки.
Надмірне паливо через регулятор тиску повертається в паливний бак через
зворотній паливопровід.
Проте, надійна робота системи залежить від суворого дотримання правил експлуатації і технічного обслуговування зазначеної паливної системи.
Їх нехтування, або відхилення від регламентів робіт можуть викликати не
тільки відмови двигуна, але й повне знищення усього автотракторного засобу.
З інформаційних джерел [6] встановлено, що невиконання правил технічної експлуатації, застосуванні неякісного пального, недотримання регламенту робіт з ТО відбувається інтенсивне зношування, а у подальшому
утворення дефектів деталей пар тертя паливної системи «Common Rail».
Що проявляється, зокрема, у фільтрі регулятора тиску паливної рампи, паливному насосі високого тиску у вигляді характерних поглиблень, подряпин, натирів тощо, які в свою чергу призводять до потрапляння продуктів
зношування в паливну систему та її забруднення. Разом з паливом ці продукти через паливопроводи високого тиску потрапляють до форсунок та
призводять до пошкодження голок паливних форсунок та їх заклинювання.
Зазначені дефекти можуть викликати відмову регулятора тиску паливної
рампи, при якому відбувається стрімке зростання тиску на ділянці паливна
рампа- паливопровід-форсунка, що є особливо небезпечним чинником,
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зокрема для виникнення пожежі, оскільки саме за таких умов відбувається
розгерметизація паливної системи. Паливо під тиком виштовхується
назовні у дрібнодисперсному вигляді і потрапивши на розжарену до температури його самозаймання поверхню спалахує з послідуючим горінням.
Причиною досліджуваної пожежі, яка сталася 18.07.2021 у тракторі
FENDT 936 VARIO S4, 2019 р. випуску, стало загоряння парів та часток дизельного пального, що утворилися при руйнуванні стінки паливопроводу
впорскування циліндра № 1 двигуна внутрішнього згоряння зазначеного
трактора, від дії джерела запалювання – теплової дії нагрітих до високої
температури робочих поверхонь двигуна (вихлопний колектор, вихлопна
труба, сажовий фільтр тощо), що мали температуру, яка значно перевищувала температуру самозаймання горючих матеріалів та рідин, присутніх
у осередку пожежі.
Висновки. Дослідження причин аварійних процесів в роботі двигуна
внутрішнього згорання, що призвели до руйнування елементів паливної системи, має проводитись із застосуванням спеціальних знань інженерно-механічної експертизи, оскільки об’єктами її дослідження є деталі, вузли і механізми паливної системи автотракторної техніки та їх фрагменти,
зазначені вище. Також, об’єкти дослідження в більшості випадків неможливо дослідити у повному обсязі. Зокрема, через знищення (пошкодження)
важливих її складових, таких як паливний бак (якість пального, рівень палива), бортовий комп’ютер, який фіксує усі несправності, клапана, фільтри
тощо.
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FEATURES OF A COMPREHENSIVE FIRE-TECHNICAL STUDY OF THE
CIRCUMSTANCES OF FIRES ON MOTOR-TRACTOR EQUIPMENT EQUIPPED
WITH DIESEL INTERNAL COMBUSTION ENGINES WITH A COMMON RAIL
INJECTION SYSTEM
I. Stelmashov
In the expert practice of fire research there is an increasing need for forensic
complex fire-technical and mechanical engineering examinations. This need is especially relevant against the background of growing fires in Ukraine on modern foreign-made vehicles. In particular, those equipped with internal combustion diesel
engines with Common Rail injection system.
Key words: forensic fire-technical and mechanical-engineering examination,
diesel internal combustion engine, fuel system, Common Rail injection system.
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Постановка проблеми. При проведенні судових автотехнічних
експертиз обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод (далі –
ДТП) однією із основних складових є дослідження технічної можливості
уникнути дорожньо-транспортної пригоди з моменту виникнення небезпеки
для руху, що безпосередньо впливає на оцінювання відповідності дій
учасників пригоди вимогам Правил дорожнього руху та встановлення
причинно-наслідкових зв’язків між їх діями та виникненням пригоди.
На даний час не вироблено єдиних загальноприйнятих та загальнозрозумілих підходів визначення моменту виникнення небезпеки для руху, що
породжує труднощі при призначенні та проведенні автотехнічних експертиз. Неоднозначність встановлення моменту виникнення небезпеки для
руху залишається актуальною і в експертному середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування різних підходів до встановлення моменту виникнення небезпеки для руху має не поодинокий характер та є притаманним для різних експертних шкіл.
У першу чергу це стосується випадків, коли момент виникнення небезпеки для руху пов’язують із величиною гальмівного чи зупинного шляху
транспортного засобу. Такий підхід був наведений ще у «Методичних рекомендаціях з проведення автотехнічних експертиз» де зазначалось:
«... опасная обстановка для водителя, пользующегося преимущественным
правом проезда перекрестка, возникает с момента пересечения какойлибо линии или границы другим транспортным средством, движущимся в
поперечном направлении, если и до момента пересечения этой линии очевидно, что остановить это транспортное средство, чтобы предотвратить
столкновение, уже невозможно. Водитель в подобном случае должен применять меры раньше, чем это транспортное средство достигнет границ.
Опасная обстановка в этих случаях возникает в момент, когда ... оно приблизилось к этой полосе на расстояние, равное сумме тормозного пути и
безопасного интервала» [4, с. 16].
Застосування величини гальмового шляху та зупинного шляху, при
визначення моменту виникнення небезпеки для руху, наведений і в роботах С. О. Шевцова та К. В. Дубоноса, у яких автори опосередковано пропонують виходити з прогнозування небезпечної ситуації, і водночас стверджують, що «...на водителя не может быть возложена обязанность
предвидения опасных действий со стороны окружающих лиц. На водителя
возлагается определенная обязанность лишь с того момента, когда возникла опасная ситуация. Следовательно, здесь речь идет не о предусмотрении водителем возможных поступков других участников движения, а о
моменте, когда опасное поведение другого участника движения приобрело
характер конкретного действия, стало объективной реальностью» [5, с. 7].
Мета дослідження. Метою наукової статті є вироблення єдиного підходу по визначенню моменту виникнення небезпеки для руху при призначенні та проведенні судових автотехнічних експертиз, а також ліквідація
розбіжностей та різних методичних підходів при визначенні моменту виникнення небезпеки шляхом внесення необхідних змін у Правила дорожнього
руху.
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Викладення основного матеріалу. Вимоги п. 12.3 Правил дорожнього руху передбачають, що:
«У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об’єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для
інших учасників руху об’їзду перешкоди» [1].
Термін «небезпека для руху», визначений у п. 1.10 Правил дорожнього
руху України, має наступній зміст:
небезпека для руху – зміна дорожньої обстановки (у тому числі поява
рухомого об’єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу
чи перетинає її) або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує
безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або
зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги
руху транспортного засобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку.
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень момент виникнення небезпеки для руху визначається слідчим (судом) у постанові (ухвалі) про призначення експертизи. У разі відсутності моменту виникнення небезпеки для руху, експерт може визначати
його самостійно та провести дослідження. Якщо експерт вважає, що заданий ініціатором проведення експертизи момент виникнення небезпеки для
руху задано невірно, то він може обґрунтувати необхідний момент виникнення небезпеки для руху та провести дослідження у двох варіантах [2].
На даний час не вироблено єдиних загальноприйнятих підходів визначення моменту виникнення небезпеки для руху, щовикликає труднощі при
призначенні та проведенні автотехнічних експертиз.
Різне тлумачення моменту виникнення небезпеки для руху призводить
до отримання протилежних висновків експертів, що затягує та ускладнює
прийняття рішень у справах по ДТП.
Так, при перехресних зіткненнях, момент виникнення небезпеки для
руху водія, який рухається головною дорогою, можуть пов’язувати із величиною гальмового шляху іншого транспортного засобу, що наближається
до головної дороги.
У даному випадку, водій який рухається головною дорогою, об’єктивно
не спроможній встановити величину гальмівного шляху іншого транспортного засобу. Або, коли небезпека для руху виникає на відстані зупинного
шляху транспортного засобу.
Даний підхід до визначення моменту виникнення небезпеки для руху
зобов’язує водія завчасно передбачати можливе місце виникнення пригоди, або, що інший учасник дорожнього руху не буде дотримуватись вимог
Правил дорожнього руху, що суперечить положенням, закріпленим у п. 1.4,
яким передбачено, що:
Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й
інші учасники виконують їх.
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Огляд та аналіз існуючих методичних рекомендацій із встановлення
моменту виникнення небезпеки для руху свідчить про те, що в основі
розбіжностей лежить складний характер ДТП, яка є результатом об’єктивних і суб’єктивних причин, які взаємопов’язані між собою.
Так, з одного боку, розвиток механізму ДТП залежить від дій водія на
основі його особистих, суб’єктивних якостей, з другого боку – за об’єктивними законами руху фізичних об’єктів, які від водія не залежать.
Отже, можливість уникнути ДТП визначається дослідженням дій водія
у дорожній обстановці, що склалася на час пригоди. Якщо оцінювання особистих якостей водія не входить до компетенції автотехнічної експертизи,
то дослідження розвитку механізму ДТП на основі фізичних законів становить її основу. Експерт досліджує об’єктивні, незалежні від особистих якостей водія обставини ДТП.
Таким чином, використання фізичних величин руху, при встановленні
моменту виникнення небезпеки (далі – МВН), вимагає від учасника дорожнього руху передбачення та візуальної оцінки параметрів руху технічного
засобу (далі – ТЗ), його віддаленості, гальмівних властивостей, що, з
огляду на положення п. 1.4 ПДР є неправомірним.
Уникнути неоднозначностей та суперечностей, при встановленні моменту виникнення небезпеки для руху, можливо лише чітким розмежуванням технічного й правового аспектів експертних досліджень.
Досвід проведення автотехнічних експертиз свідчить, що розмежування технічного та правового аспектів досліджень повинно бути не
тільки на рівні методологічних вимог проведення експертиз, а й логічним,
загальнозрозумілим підходом до визначення небезпеки для руху у Правилах дорожнього руху.
Із наведеного у Правилах дорожнього руху терміну «небезпека для
руху» логічно слідує, що поява об’єкта, який наближається до смуги руху
транспортного засобу чи перетинає її, є лише однією з необхідних умов виникнення небезпеки. Іншою умовою виступає наявність загрози безпеці дорожнього руху.
Таким чином, за визначенням терміна «небезпека для руху», наведеного у Правилах дорожнього руху, необхідною й достатньою умовою виникнення небезпеки для руху слід вважати появу рухомого об’єкта, який наближається до смуги руху ТЗ чи перетинає її, і наявність загрози безпеці
дорожнього руху, яку у свою чергу характеризує наявність у діях учасників
дорожнього руху невідповідностей вимогам Правил.
Критерії, які б однозначно свідчили про наявність (чи відсутність) загрози безпеці дорожнього руху, у Правилах дорожнього руху не сформульовані, що спонукає до індивідуального, побудованого на особистому досвіді, оцінюванні дорожньої ситуації ініціатором проведення експертизи чи
самим експертом, що носить суб’єктивний характер іможе не відповідати
об’єктивному розвитку механізму ДТП.
Виходячи із того, що Правила дорожнього руху призначені для забезпечення безпеки дорожнього руху і дотримання їх вимог є необхідною умовою, тому об’єктивним критерієм виникнення небезпечної ситуації
528

Розділ 4. Судова інженерно-технічна експертиза

необхідно вважати невідповідність дій учасника дорожнього руху вимогам
зазначених Правил. Такий підхід дозволяє виключити суб’єктивний момент
при встановленні моменту виникнення небезпечної ситуації, яка загрожує
безпеці руху, з одного боку, а з другого – забезпечує об’єктивне оцінювання
дій учасників дорожнього руху.
Наприклад, якщо у момент, коли водій об’єктивно був спроможний виявити пішохода, який лише наближався до проїзної частини, то відсутні
підстави вважати про виникнення для водія небезпеки для руху, оскільки
сам факт наближення пішохода до проїзної частини ще не містить
невідповідностей вимогам Правил, які б вказували на виникнення загрози
безпеці дорожнього руху.
Також, у визначенні небезпеки для руху йдеться про «рухомий об’єкт»,
яким може бути не тільки транспортний засіб чи пішохід (велосипедист), а
й некерований об’єкт, наприклад: колесо, гужовий віз, речовий візок, інвалідний візок, дитячий візок, причеп, напівпричіп, санчата, тощо.
Вимоги п. 1.7 Правил дорожнього руху звертають особливу увагу водіїв
до категорії учасників дорожнього руху, як діти, люди похилого віку й особи
з ознаками інвалідності.
Висновки. Підбиваючи підсумки викладеному необхідно зазначити, що
чітке та загально зрозуміле формулювання поняття небезпеки для руху у Правилах дорожнього руху упорядкує різні методичні підходи по визначенню моменту виникнення небезпеки для руху, спростить сприйняття учасниками дорожнього руху, органами розслідування, судами та експертами моменту
виникнення небезпеки для руху, скоротить терміни розслідування чи розгляду
справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами.
Нижче наведено приклад формулювання поняття небезпеки для руху:
небезпека для руху – зміна дорожньої обстановки, створена діями учасників
дорожнього руху або технічним станом транспортного засобу, що не відповідають вимогам цих Правил і загрожують безпеці дорожнього руху.
Окремими випадками небезпеки для руху є наближення до смуги руху
транспортного засобу дітей, людей із зовнішніми ознаками інвалідності,
сп’яніння чи неадекватної поведінки, тварин та некерованих об’єктів, а також рух у межах смуги транспортного засобу іншого транспортного засобу
назустріч загальному потоку.
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THE NEED TO CHANGE THE CONCEPT OF THE MOMENT OF DANGER
OF TRAFFIC IN THE RULES OF THE TRAFFIC IN UKRAINE
V. Vovk
Approaches to the decision of a question of the establishment of the moment of
occurrence of danger to movement at a performance of auto technical examinations
are analyzed. The necessity to change the concept of the moment of danger in the
Rules of the Road of Ukraine is substantiated.
When conducting forensic autotechnical examinations of the circumstances and
mechanism of traffic accidents, one of the main components is the study of the technical feasibility of preventing a traffic accident from the moment a danger arises for
traffic, which directly affects the assessment of compliance with the Rules of the
Road on the roads of Ukraine. causal relationships between their actions and the
occurrence of an accident.
At present, there are no common and generally accepted approaches to determining the moment of danger to traffic, which causes difficulties in the appointment
and conduct of technical examinations.
Key words: rules of the road, danger to traffic, auto technical examination, moment of danger.
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THE ROLE OF ECOLOGICAL FORENSIC EXPERTISE
IN ENVIRONMENTAL COLLABORATION ACTIVITIES IN THE FIELD
OF THE ENVIRONMENT
The ecological imbalance in the modern world has reached such proportions
that the balance between the natural systems necessary for life and the industrial,
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technological and demographic needs of mankind has been disturbed. Pollution has
a major impact on human health, triggering and inducing many diseases that also
lead to mortality, especially in developing countries. Therefore, pollution control is
vital and should be at the top of the government's list of priorities.
This article analyzes the most important environmental pollutants and effective
cooperation in solving environmental problems
Key words: ecological judicial expertise, environmental factors, pollutants, anthropogenic factors, population health, international cooperation.

Formulation of the problem. In the last decades, the anthropogenic factors of environmental pollution have started to go beyond the established norms,
acquiring a global character. Harmful emissions of harmful substances, and diversions of wastewater, not only destroy living nature, and negatively affect human health, but they can alter the very properties of environmental factors,
which can lead to adverse ecological and climatic consequences.
Environmental pollution has become one of the most debated issues of today and a major issue for the management of society. Man and the environment
are inseparable entities, human existence is dependent on the environment, and
environmental factors (air, water, soil) can change, following their use by humans. Thus, pollution appears, as an implicit aspect of life, in the development
of which some products, resulting from physiological processes and from the
activity of man and animals, become residues that can disturb good living depending on their nature and quantity. Removing pollution is a problem of correcting the errors that cause it.
Throughout the economic and social development of the country, it is necessary to create with priority the conditions and strict observance of the norms
that will ensure, on the one hand, a healthy, unpolluted environment for living,
and on the other hand, an appropriate environment to ensure success. economic benefits for human life and the preservation of vegetation and living
things.
Human activity, to a large extent, affects the ecological balance through pollution in various ways and also harms life, health, tranquility, or comfort on earth.
Pollution is an activity of influencing and change of the environment to the
detriment of the natural ecological balance. It can occur in case of leakage, disposal, improper storage of harmful chemicals, radioactive waste, industrial or
household waste, exhaust fumes, etc. The polluted environment negatively affects not only human life and health, but also the marketability of agricultural
products and the food industry of one's own country and neighboring countries.
The purpose of the study. The place of these crimes is always related to
the source of pollution, illegal deforestation of trees, shrubs, destruction or damage of forest masses, etc. The establishment of the crime scene can be crossborder in nature and offers the possibility for operative identification and immediate cessation of environmental pollution or illegal deforestation. The main purpose of the study is to give an analysis of all possible crimes as well as the role
of ecological forensic expertise.
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Presentation of the main material. Contaminants or toxic substances present in the food of a modern person who is under the threatening influence of
the environment can cause severe food intoxication and worsen the quality of
life. This problem becomes more acute with the appearance on the food market
of more and more imported food products, but above all with the deteriorating
environmental situation. Ecologically clean food is what every person and society as whole dreams of.
Unfortunately, food can often be a carrier of xenobiotics, or foreign substances that enter the body with food and have a high degree of toxicity, such
as radionuclides, pesticides, nitrates, nitrites, mycotoxins – chemicals produced
by some molds (fungi), biological pollutants. Poor quality food, malnutrition, and
overeating are factors in the development of such diseases as cardiovascular,
oncological, diabetes, diseases of the gastrointestinal tract, liver, kidneys, and
many others.
Water is a precious consumer good. To protect our natural water and help
produce drinking water, all wastewater must first be cleaned of contaminants
and pollutants before being returned to the water system [5].
Wastewater comes from domestic, industrial, rainfall, or various industrial
processes that take place in factories and plants, etc. Household water is the
result of people's daily activities, averaging 150 liters per person per day (in the
UK) to 950 liters (in some parts of the US). The issue of wastewater has become
increasingly important as a result of widespread concern around the world about
the pollution of the environment in which we live.
The largest volume of wastewater to be treated is in municipal wastewater
treatment plants, so much more diverse combinations and more efficient procedures are needed here. The procedures used depend on the type of wastewater
treatment plant.
The main source of drinking water in the Republic of Moldova is surface
water which supplies water to most of the population. Among the surface water
sources, the most important source is the Dniester River, which supplies about
83 % of the water used; the Prut River covers 1.8 %, while groundwater sources
provide about 15 % of the water. In 2010, the volume of water captured from
surface sources was 721 million cubic meters.
The share of the rural population in the total population of the Republic of
Moldova is high (more than 50 %); This population lives in about 1450 rural
communities throughout the country, and in many of them the main sources of
water are shallow wells, without centralized water supply and sewerage systems. Although the Republic of Moldova has water reserves, the water management system is still weak and unbalanced. According to the National Bureau of
Statistics, there are large water leaks in distribution networks, urban settlements, and irrigation systems. Currently, there are about 500 m3 per year of
drinking water available per capita in the country, or even less, which puts the
Republic of Moldova in the category of countries with an “insufficient amount of
water” [10].
According to the legislation in force, wastewater must be treated in treatment plants, so that the resulting effluent can be returned to nature.
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On the other hand, sludge, which is the irreducible end product of sewage
treatment plants, has potential value in construction, biogas production, and as
a soil amendment for beneficial use in agriculture.
Under pressure from declining global clean water supplies and the need to
feed a growing population, global use of wastewater and treated water is expected to increase rapidly to irrigate agricultural land and other purposes.
All human water needs are met by drinking water reserves, including rivers,
lakes, and groundwater, the total volume of which represents 0.3 % of the volume of the hydrosphere. With the accelerated rate with which we consume water, respectively we subject it to change by introducing various liquid, solid or
gaseous substances into water, air, and soil, which has a very high harmful potential. Adverse effects can have a significant impact on the environment directly, such as by destroying an ecosystem through the release of toxic substances into a lake.
The most pressing problem in the wastewater treatment process, which substantially influences the environment, is the lack of modern treatment plants, as
well as high-performance sludge processing facilities.
Wastewater, when discharged into the pool, must not violate the self-purifying capacity of the aquatic environment. This means the lack or weak action of
such parameters as temperature, transparency, pH, the content of suspended
particles and metal ions with variable valence (catalysts of redox processes),
nature of ligands, the content of photosensitizers, initiators, and inhibitors of radical processes. Wastewater must not be toxic to aquatic life. This means that
discharged water must meet certain eco-toxicological and hygienic-sanitary requirements [6].
Wastewater treatment plants are obsolete and for this the reason
wastewater is treated by inefficient methods, the consumer being the victim of
inefficient management of water quality managers.
Analyzing the wastewater treatment methods as well as the pollution
sources, the wastewater treatment plants insufficiently treat the wastewater, the
cause being the large volumes of wastewater received and the excessive concentration of harmful substances, which disrupts the optimal operation of the
technological process of wastewater treatment.
The samples of the discharged waters taken within the ecological judicial
expertise show exceeding the maximum admissible concentrations, the waters
of the Dniester, Prut, Bâc rivers being regularly affected. A source of river pollution is sewage treatment plants in an advanced state of wear, which causes
numerous network damage, and as a result, wastewater is discharged directly
into rivers. Untreated chemicals with excess chemical content being dumped
into rivers have a negative impact on the self-purification process.
In the modern world, the problem of pollution of natural waters is becoming
more and more urgent. Heavy metals and their salts are widespread industrial
pollutants. According to the classification of N. Reimers, metals with a density
of more than 8 g/cm3 should be considered heavy. Thus, heavy metals include
Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. The industries that pollute the environment with heavy metals include ferrous and non-ferrous metallurgy, the
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extraction of solid and liquid fuels, mining and processing complexes, glass, ceramics, electrical production, etc. [9, 11].
They enter water bodies from natural sources (rocks, surface layers of soil,
and groundwater), with wastewater from many industrial enterprises and atmospheric precipitation, which are polluted by smoke emissions. Also, an increase
in the concentration of toxic metals in surface waters can occur as a result of
acid rain, leading to the dissolution of minerals and rocks washed by these
lakes [8].
Natural sources of lead entry into surface waters are the processes of dissolution of endogenous and exogenous, cerussite minerals. A significant increase in the
content of lead in the environment (including in surface waters) is associated with
the combustion of coal, the use of tetraethyl lead as an antiknock agent in motor
fuel, with the removal into water bodies with wastewater from ore processing plants,
some metallurgical plants, chemical industries, mines.
Considering the danger of the influence of heavy metals on the human body,
it is necessary to take effective measures:
– carrying out environmental monitoring of the content of heavy metals in
water;
– installation at the enterprises of heavy, chemical, textile, and other industries of clearing systems;
– control at various levels of heavy metals in water;
– use of effective methods for detecting heavy metals in wastewater and
cleaning methods.
High concentrations of heavy metals have a negative impact not only on the
environment but also on human health. In connection with the intensive growth
and development of industry, transport, and chemicalization of agriculture in recent years, the amount of heavy metals of anthropogenic origin has significantly
increased.
Human impact on the environment is global. The anthropogenic factor becomes the leading one, and without taking it into account it is impossible to understand and evaluate what else will happen to our common home. The level of
human impact on the environment also determines how the changing nature
affects the further development of our society.
Atmospheric pollution affects global warming and climate change on the
planet. The main “participants in the process” are heating plants and thermal
power plants, enterprises of non-ferrous and ferrous metallurgy, chemical production, automobile exhausts, extraction and processing of coal and oil.
The destruction of forests affects the state of the atmosphere and disrupts
the water regime of our planet. The rivers that are in the clearing zone are becoming shallow, their bottom is silting up, and this leads to the destruction of
spawning places and a decrease in the number of various fish species. Groundwater reserves are significantly reduced, and, consequently, the soil dries up,
which is freely washed away by rain streams and blown away by winds that are
no longer restrained by forests.
The UN document notes that several record-breaking disasters and catastrophes occurred during the period 2020-2021, including the COVID-19
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pandemic, frosts that caused massive damage to the US state of Texas, wildfires that destroyed almost 5 million acres of the Amazon rainforest, as well as
9 severe storms in Vietnam – in just 7 weeks.
In 2020, the Arctic experienced unusually high air temperatures and the lowest ice cover on record.
In Moldova, as well as throughout the world, there is an increase in the number of dangerous natural phenomena, which lead to an increase in material
losses, and in many cases, human casualties. It is known that 90 % of all-natural
disasters are related to weather, climate, and water. The statistics of recent decades show that the total number of natural disasters, including hydrometeorological ones, tends to increase, both in intensity and frequency [3].
In some years, the consequences of adverse hydrometeorological phenomena acquire the scale of a real socio-economic and environmental disaster, and
the total damage from them can be comparable to the country's annual budget.
Situations repeatedly arise when weather factors and the state of environmental
pollution pose a direct threat to the life and health of the population, destabilizing
the production activities of large enterprises and entire sectors of the country's
economy.
Prevention of consequences of natural disasters, solution of the problem
related to ecology and human activity:
1. Use the case for disaster risk reduction and climate change adaptation to
advocate for better environmental management.
2. Increase the resilience of rural areas to drought.
3. Include disaster risk reduction as a key component of urban development,
with particular attention to spatial planning, construction, water supply, and sanitation.
4. Assess and, if necessary, reconstruct the water supply and sewerage infrastructure.
5. Focus investments on the fastest possible transmission of early warning
information.
Changes in extreme weather and climate events are the main indicator that
allows most people to experience the impact of climate change firsthand. Human-induced global warming has already increased the number and intensity of
some extreme events. Given the fact that climate change is advancing and the
science of causation is advancing, people will continue to ask questions and the
media will continue to report on how we affect extreme weather and how extreme weather affects us.
Due to the increase in the scale of anthropogenic impact (human economic
activity), especially in the last century, the balance in the biosphere is disturbed,
which can lead to irreversible processes and raise the question of the possibility
of life on the planet. This is due to the development of industry, energy,
transport, agriculture, and other human activities without taking into account the
possibilities of the Earth's biosphere. Serious environmental problems have already arisen before humanity, requiring immediate solutions.
The results of the ecological forensic examinations show that the worst situation is attested in the localities of the republic regarding the water sources [1].
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The issue of combating pollution and water supply must be considered as a
component of the sustainable development policy of our country and our neighbors, which can not be addressed separately from the process of reforming society, economic, social, and political issues.
Actions and measures that can be taken to ensure the availability of water
resources in the Republic of Moldova and neighboring countries, taking into account current and future climate change and the circumstances that may arise:
– Creating new structures for water management (for example: avoiding
new dams, dams; building reservoirs (ponds, basins, etc.));
– Designing and implementing solutions for rainwater collection and use;
– Promoting technologies with low water consumption;
– Using re-circulated water for certain activities;
– Reduction of pollution sources;
– Setting goals for water quality and improving wastewater treatment;
Assessment of water requirements for the main categories of consumption (drinking water, industrial water, domestic water, etc.) in the context of climate change, etc. [7].
Water is extremely important for physiological, biochemical, hygienic and
household processes, so we can say that it is the environmental factor with the
greatest impact on health [12]. Ensuring the population with guaranteed quality
water in sufficient quantities is one of the state's priority actions in the field of
health. In order to provide the population with safe, quality water, well-coordinated multisectoral interventions and the political will of national decision-makers are needed. The goal of a high-quality water supply can only be achieved
by holding all citizens of the Republic of Moldova accountable. The results for
this purpose will be observed only to the extent that they are involved in the
activities of protection and reduction of water pollution resources [4].
Throughout the history of mankind, environmental problems have steadily
followed the development of scientific and technological progress. Photochemical smog has become one of the serious problems for man and nature, which
can now be safely called humanity's payment for technological progress.
Smog is a consequence of the release of chemical waste into the atmosphere, and today is one of the main environmental problems for modern large
cities, in which a significant number of various vehicles are concentrated. The
problem of photochemical smog exists in many large cities where sunny weather
prevails, for example, Los Angeles, Tokyo, Athens, Mexico City, and Paris.
Due to the high content of harmful substances, it is a serious danger not
only to human health (problems with the heart, lungs, anemia) but also to nature,
buildings, and wildlife.
It can be said with certainty that photochemical smog carries a great danger
to the entire biosphere. In the modern world, one of the most important tasks in
solving the environmental issue is the fight against smog.
Solving the problem of photochemical smog requires not only time but also
resources, both human and financial. However, despite the complexity, it can be
said that this is an urgent environmental problem of our time, which cannot be
ignored.
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There are quite a few methods of struggle at the moment, for example:
1. Systematic monitoring of chemical emissions by large enterprises.
2. Modernization of equipment, investment in the development of filtration
systems.
3. A ban on burning coal, especially on an industrial scale. Transfer of coalfired power plants to environmentally friendly fuel.
4. Reducing the number of vehicles on the streets of cities in the presence
of adverse weather conditions (dryness, heat, calm).
5. Prevention of evaporation of heated fuel particles (refuel city and personal vehicles in the morning or evening hours).
6. The introduction of electric public and personal transport is one of the
most important steps in the fight against photochemical smog. The absence of
exhaust gases will seriously weaken the chemical "base" for the formation of
harmful fog.
7. Creation of natural ventilation. This is due to serious work on profiling the
relief and creating cuts in mountain ranges.
8. Transition to environmentally friendly fuel, and installation of treatment
facilities.
Listing above the sources of pollution, we highlight the role of ecological
forensic expertise in establishing the crime, the crime scene, practically this is a
closed space and specially guarded, where diversions are hidden, substances
are stored, harmful waste or some parts of forests, where there have been cuts
and illicit damage [2].
In the activity of the economic and social development society, in some technological processes, various materials and radioactive chemicals are widely
used, which, in addition to the basic product, also bring certain toxic wastes. The
circulation (processing, storage, and destruction) of these materials and substances are regulated by those corresponding state (STAS) and departmental
regulations (instructions, regulations, etc.).
The benefits of recycling are manifold, so it's important that everyone understands that there are sound ideas and principles behind sweeping recycling
laws that benefit society. In addition, recycling not only benefits the environment
but also has a positive impact on the economy. Environmental benefits of recycling:
– Recycling significantly reduces their disposal in landfills, which not only
greatly pollutes the environment, but also creates a deserted appearance of cities, destroying the health of people living around;
– Thanks to the recycling of waste, the amount of pollutants that usually
enter the water and air when waste is disposed of in landfills is significantly reduced;
– Recycling reduces greenhouse gas emissions into the atmosphere. This
is achieved by replacing primary raw materials with secondary ones obtained as
a result of processing;
– Recycling saves society's energy costs in the long run if you think that the
energy saved by recycling one bottle can power a light bulb for four hours;
– Recycling conserves the Earth's natural resources.
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Potentially infectious waste and collection and transport activities cannot be
done at random, but only by specialized companies. Medical waste is any hazardous or non-hazardous waste that is produced in the health facility.
1. Hazardous waste is waste resulting from medical activities that pose a
real risk to human health and the environment (pathological waste and anatomical parts, cutting-stinging, infectious, chemical and pharmaceutical).
2. Non-hazardous waste is waste assimilated to household waste, resulting
from the activity of medical, technical-medical, administrative, accommodation,
food blocks, and food distribution offices.
Reducing as much as possible the amount of medical waste (hazardous and
non-hazardous) is also achieved by reusing and recycling those categories of
waste generated in the health unit preventing and minimizing hospital waste, to
prevent their impact on health and the environment.
Materials used in medical practice, which are of long use (not disposable)
can be recovered, reused, and recycled after being subjected to the proper sterilization process. Reusable materials and instruments used in laboratory tests
are also subject to sterilization.
In the case of chemical and pharmaceutical waste, an important prevention
and minimization measure would be for the health facility to purchase pharmaceuticals in relatively small quantities for use in medical treatment until the expiry
date. If the healthcare unit has accumulated a large number of expired medicines, they should be returned to the provider.
The advantages of minimizing the amount of waste are represented by the
protection of the environment, better protection of the work, the reduction of the
costs regarding the management of the waste in the sanitary unit, the improvement of the communication relationship with the community members.
Traces of pollution can be detected in air, water, soil by taking evidence and
conducting ecological forensic examinations according to gender, which detects
the crimes and consequences of pollution: affecting the health of the population
with certain harmful substances, loss of fauna and flora, etc.
The collection and separation of waste into categories are the first steps in
the management of hazardous waste resulting from the medical activity.
If the waste is not separated into categories, the entire amount of waste is
treated as hazardous waste.
Color codes of packaging in which waste is collected:
1. Yellow: for hazardous waste (infectious, stinging, chemical and pharmaceutical);
2. Black: for non-hazardous waste (waste assimilated to household waste).
Conclusions. 1. The ecological imbalance in the modern world has
reached such proportions that the balance between the natural systems necessary for life and the industrial, technological and demographic needs of mankind
has been disturbed.
2. The problem of our fellow citizens is the quality of water and limited access to it. Drinking water in Moldova is polluted by 90%. And the reason to a
greater extent is the failure to comply with measures to protect sources of drinking water, as well as the problem with waste disposal.
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3. The Bîc, Nistru, Prut River has been in critical condition for a long period
of time and does not meet the regulatory requirements for surface water. The
main reasons for this problem are the release of waste into the reservoir of
coastal buildings, and city enterprises, as well as the lack of rain drains. All industrial wastes are discharged into the water, making it toxic and dangerous
both for the inhabitants of the city and for the flora and fauna. To prevent pollution of rivers it is necessary:
– Cleaning the banks of the river from debris, as well as a ban on straightening the river, will increase the flow and volume of water.
– Installation of sewer drains for adjacent car washes, which will purify the
water of the river from detergents and other toxic substances.
– A ban on the discharge of liquid poisonous waste from factories that pollute the river.
1. Certain rules must be strictly followed. Of course, at the moment we cannot completely abandon these chemical compounds. But science does not stand
still, and perhaps, in a few decades, substances that are non-toxic to humans
and the environment, which are now used on a smaller scale, will completely
replace pesticides.
2. Thus, in order to improve the state of ecology, it is necessary that all residents of Chisinau be active, ready to monitor their actions, the decency of enterprises, and the availability of sewage for each economic agent, which will
allow not to pollute water with toxic substances.
3. Every piece of garbage thrown away by us remains either on the banks
of the river, penetrating into the ground in the process of decay and falling into
the river, as well as onto the surface of the water through the winds. All of the
above problems will have a devastating effect on the culture of bacteria and
microorganisms.
4. The condition of almost all rivers in the Republic of Moldova, and most of
them flow into the Dniester River, which enters the water taps of every inhabitant
of Chisinau. Wastewater treatment plants play an important role in the process
of water filtration, otherwise, pollutants would fall back, forming a cycle. All the
garbage that is thrown out in places not designated for this, illegal buildings, no
sewage, irresponsible work of city employees responsible for cleaning drain pits,
all this leads to irreversible consequences.
5. Ecological judicial expertise and science should be out of politics. It is
necessary to analyze the process of collection, accumulation, sorting (if necessary), and waste disposal in each region of the Republic of Moldova and abroad.
Apply large fines for dumping rubbish in unauthorized places across the country.
Sponsorship of waste recycling projects.
Перелік посилань
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РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ
СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
О. С. Катарага
В. І. Тріфеуцан
А.-М. В. Кишляну
Екологічний дисбаланс у сучасному світі досяг таких розмірів, що порушується
баланс між необхідними для життя природними системами та промисловими,
технологічними та демографічними потребами людства. Забруднення має
значний вплив на здоров’я людей, викликаючи багато захворювань, які також
призводять до смертності, особливо в країнах, що розвиваються. Тому контроль забруднення є життєво важливим і має бути на першому місці в списку
пріоритетів уряду.
Високі концентрації важких металів негативно впливають не тільки на навколишнє середовище, а й на здоров’я людини. У зв'язку з інтенсивним зростанням і розвитком промисловості, транспорту та хімізації сільського господарства
в останні роки значно зросла кількість важких металів антропогенного походження. У цій статті проаналізовано найважливіші забруднювачі довкілля та
ефективну співпрацю у вирішенні екологічних проблем.
Через призму екологічної судової експертизи встановлено негативний антропогенний вплив. Проведено дослідження різноманітності забруднюючих речовин за їх природою, концентрацією, тривалістю дії та негативними
наслідками на організм людини.
Ключові слова: екологічна судова експертиза, екологічні фактори, забруднювачі, антропогенні фактори, здоров’я населення, міжнародне співробітництво.
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ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ТА (АБО) ЗБИТКІВ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті досліджуються поняття матеріальної шкоди та збитків у
рамках проведення будівельно-технічного дослідження, а також розкрита
відмінність між поняттям збитків у рамках будівельно-технічного та економічного дослідження.
Систематизовано основні принципи вибору розрахункового підходу до
визначення вартості збитків будівельно-технічного дослідження в залежності від наявності вихідних даних.
Ключові слова: матеріальна шкода, збитки, вартість відновлювального ремонту.
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Постановка проблеми. Відповідно до правочинних нормативів українського законодавства, можливо відмітити, що відшкодування шкоди – один
з найважливіших інститутів сучасної правової науки.
Актуальність розгляду відшкодування шкоди (збитків) автором встановлено за результатами проведення будівельно-технічних експертиз за
ухвалами суду, постановами слідчих органів та запитів адвокатів щодо
різного поняття матеріальної шкоди та збитків у правових нормативних документах, зокрема цивільних, господарських кодексах України та в рамках
проведення будівельно-технічного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про відшкодування шкоди
та її різновид у правових документах українського законодавства, дотримання принципу повного відшкодування шкоди та/або збитків, одержання
невиправданої вигоди, невиправданого приросту майна при проведенні
визначення шкоди та/або збитків свідчать роботи науковців та експертів,
серед яких: О. І. Буратевич, О. О. Рубан, І. Б. Новіцький, Л. О. Лунц,
О. С. Іоффе, В. Г. Вердніков та інші.
Дослідження ухвал суду, постанов слідчих органів, наглядових проваджень судових будівельно-технічних експертиз (експертних досліджень),
в яких вирішувались питання відшкодування шкоди (збитків), надає
підстави стверджувати, що одна з основних причин, в тому числі призначення додаткових та/або повторних судових експертиз є недослідженість
питання визначення шкоди (збитків) при проведенні різних видів судових
експертиз, зокрема судовою будівельно-технічною експертизою.
Мета дослідження. Метою даної статті є приведення різноманітного
тлумачення поняття шкоди та/або збитків у правочинних нормативно-законодавчих документах українського законодавства до основних завдань, які
вирішуються в рамках проведення різних видів судових експертиз, зокрема
судової будівельно-технічної експертизи, а також вибору розрахункового
підходу до визначення вартості шкоди (збитків) при будівельно-технічному
дослідженні в залежності від наявності вихідних даних.
Викладення основного матеріалу. Необхідно відмітити, що матеріальну шкоду та (або) збитки в рамках проведення будівельно-технічних
експертиз необхідно встановлювати при проведенні досліджень, які
пов’язані з пошкодженням будівельних конструкцій (оздоблення) нерухомого майна за впливом руйнівних факторів, які виникли під діями певних
обставин.
У законодавстві України передбачено два види шкоди, що підлягає
відшкодуванню – шкоду матеріальну і шкоду моральну.
Відповідно до ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)
збитки – це вартісний грошовий вираз майнової шкоди, завданої особі у вигляді втрат, витрат, недоотриманих доходів, внаслідок порушення її цивільних прав та інтересів.
Поняття «моральна шкода» в українському законодавстві чітко не
визначено. Відповідно до ч. 2 ст. 23 ЦК України моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у
зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
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2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
Визначення моральної шкоди також надає Пленум Верховного Суду
України у постанові від 31.03.1995 № 4 «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди». Відповідно до цієї постанови: «моральна шкода – це втрати немайнового характеру внаслідок
моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб».
Отже поняття « шкода» у законодавстві України є ширшим за поняття
«збитки». Шкода може бути відшкодована і в грошовій формі, і в натурі, а
збитки – лише в грошовій формі, тобто шкода завжди включає в себе
збитки.
У зв’язку з тим, що визначення інших компенсаційних відшкодувань,
крім ніж у грошовій формі, не входить до компетенції експертів за
будівельно-технічним дослідженням, визначення шкоди для будівельнотехнічного дослідження зводиться до визначення тільки матеріальної її частини, а саме – збитків.
Тому саме при будівельно-технічному дослідженні поняття збитків та
шкоди є поняттями тотожними.
При цьому Українське цивільне законодавство допускає відшкодування
шкоди (збитків) лише в тій частині, в якій вони були дійсно заподіяні, тобто
в розмірі реально завданих за фактом події.
Дотримання принципу повного відшкодування шкоди (збитків) надає
потерпілому можливість відновити своє попереднє матеріальне становище. При цьому, як зазначається законодавством, кредитор у порядку
відшкодування збитків не повинен одержати невиправданої вигоди,
невиправданого приросту майна. Тобто відшкодування шкоди (збитків), завданої деліктом, не повинно призводити до збагачення потерпілої особи. У
таких випадках виникають інші правовідносини – із безпідставного збагачення (ст. 1212 ЦК України).
Разом з тим необхідно обов’язково відмітити, що оскільки термін
«збитки» застосовується і в економічному значенні, слід відрізняти поняття
збитків при будівельно-технічному дослідженні від їх економічного аналогу.
Частина 2 ст. 224 Господарського кодексу України встановлює: «Під
збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною,
втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання
або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною».
Отже у випадку визначення збитків в економічному значенні, досліджуються зокрема і акти інвентаризації, первинні документи та регістри
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бухгалтерського обліку щодо матеріальних цінностей тощо, а в межах
будівельно-технічного дослідження під збитками (матеріальною шкодою)
приймається зокрема вартість відновлювального ремонту будівельних конструкцій (оздоблення) тощо.
Таким чином збитки в економічному значенні розглядаються як більш
широке поняття, оскільки вони включають не тільки власне майнові втрати
але й інші збитки, які виникли як в результаті дій самого суб’єкта господарювання, так і в результаті сторонніх подій і дій третіх осіб, а отже при
визначенні збитків (шкоди) представникам судового процесу необхідно
чітко визначитись, особливо в господарському процесі, саме які
збитки (шкоду) повинна встановити експертиза.
Тепер розглянемо більш детально визначення вартості відновлювального ремонту.
При проведенні будівельно-технічного дослідження вартість відновлювального ремонту визначається як вартість ремонтно-будівельних робіт на
підставі чинних державних будівельних норм та правил для визначення
вартості будівництва.
При розрахунку вартості відновлювального ремонту враховується
заміна пошкоджених конструктивних елементів (покриттів, оздоблення
тощо) на аналогічні.
Якщо конструктивний елемент (опорядження) має велику ступень пошкоджень, та вартість влаштування нового, з точки зору вартості будівельних робіт, буде найдоцільнішою ніж його відновлення, то в такому випадку
це повинна бути його заміна, а не відновлення.
Оскільки конструктивні елементи (опоряджувальні покриття тощо)
втрачають техніко-економічні показники (міцності, стійкості, надійності,
естетичності тощо) внаслідок дії природно-кліматичних, технологічних факторів та життєдіяльності людини з плином часу вартість будівельних матеріалів обчислюється з врахуванням величини фізичного зносу.
Використання коефіцієнту фізичного зносу саме і обумовлюється тим,
що під час проведення відновлювальних робіт експерту необхідно враховувати попередній стан конструктивних елементів, опорядження та виконати принцип відновлення попереднього матеріального становища без
одержання невиправданої вигоди, невиправданого приросту майна у порядку відшкодування збитків.
Найменування, перелік і кількість (обсяги) будівельних робіт експертом
приймаються згідно результатів візуально-інструментального обстеження,
а також наявної проектної (виконавчої) документації з урахуванням того, що
частину робіт із відновлення конструкцій та покриттів не можливо виконати
без відповідних демонтажних, підготовчих та супутніх робіт.
Разом з тим необхідно відмітити, що за результатом візуального обстеження експерт не може встановити всі параметри конструктивних елементів, покриттів, оздоблення тощо, особливо в частині: прихованих робіт,
які технологічно пов’язані при проведенні будь-яких будівельних робіт; виробників (коду виробника) будівельних матеріалів; часу (періоду) прове546
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дення будівельних робіт, відповідності виконання підготовчих, будівельних
робіт за їх технологією під час виконання тощо.
Вище зазначенні данні експертом має можливість встановити тільки за
виконавчою технічною документацією, що йому надається.
Отже з врахуванням того, що проводиться відновлювальний ремонт, а
ні просто будівельні роботи із заміни пошкоджених будівельних конструкцій (покриттів та оздоблення тощо) на нові, експерт повинен базуватись на вихідних даних щодо проведених будівельних робіт, застосованих
матеріалів та умов виконання робіт до факту події. Всі ці дані експертом
можливо встановити тільки за виконавчою технічною документацією, яка
складена, в тому числі, за розробленою проектною документацією на
будівельні роботи та застосовані матеріали для будівництва.
Вартість, вид будівельних матеріалів та виробів приймається з
врахуванням наявних у експерта даних щодо застосованих (пошкоджених) матеріалів, даних Держбуду України, середньостатистичних даних
виробників і торгівельних фірм, магазинів і складів, що пропонують на
продаж будівельні, оздоблювальні матеріали, аналогічні тим, що були
використані при проведені попередніх ремонтно-будівельних роботах на
об’єкті дослідження, а також ті, які потрібно застосовувати для усунення
виявлених при обстеженні пошкоджень, що виникли внаслідок впливу
дій певних обставин.
Вартість відновлювальних ремонтно-будівельних робіт може визначатись експертом за:
– комерційною вартістю, на підставі договору на проведення будівельних робіт, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, що
були надані експерту, яка затверджена замовником та виконавцем робіт, в
разі якщо при будівництві не використовувались бюджетні кошти та умовами договору не вказані інші умови визначення вартості;
– за проектно-кошторисною документацією, в порядку і за формами, що
встановлені «Кошторисними нормами України. Настановою з визначення
вартості будівництва» (із змінами та доповненнями) та здійснюватися розрахунковим методом за допомогою автоматизованих комплексів, які рекомендовано Держбудом України, в разі використання державних коштів, або
за умовами договорів, якщо інші умови відсутні.
При розрахунку відновлювального ремонту станом на дату (термін) дослідження, за формами, що встановлені державними будівельними нормами, експерту необхідно також враховувати наступні основні параметри,
а саме:
– обґрунтований рівень середньомісячної заробітної плати одного
робітника ;
– загальновиробничі витрати за підсумком прямих витрат із застосуванням усередненого коефіцієнту переходу від нормативно-розрахункової
кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються в прямих витратах,
до трудовитрат працівників та усередненого показника для визначення
коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат;
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– кошти на додаткові витрати при виконанні ремонтно-будівельних
робіт у зимовий період та в літній період;
– кошторисний прибуток;
– кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації, а також додаткових витрат, позв’язаних з інфляційними процесами (в разі проведення будівельних робіт більше одного року);
– податок на додану вартість (в разі проведення робіт підрядним способом).
У випадках із об’єктами за якими через недостатній обсяг вихідних даних (в тому числі відсутності проектно-кошторисної документації), провести
розрахунки за кошторисними нормами не вбачається за можливе, експерт,
за умов наданням йому мінімально необхідних даних щодо технічних параметрів конструктивних елементів (опорядження) об’єкту дослідження,
може провести розрахунок за Збірниками укрупнених показників відновної
вартості (далі – УПВВ).
У такому випадку, відновлювальний ремонт будівлі визначається як
вартість від суми питомих ваг пошкоджених конструктивних елементів
будівлі (опорядження), з врахуванням фізичного зносу цих конструктивних
елементів на момент їх пошкоджень.
Для цього необхідно за Збірниками УПВВ підібрати відповідний аналог
будівлі, що досліджується, з урахуванням групи капітальності, територіального поясу, кількості поверхів, об’єму будівлі, матеріалу конструктивних
елементів та інше, і аналізуючи результати обстеження визначити питому
вагу (у відсотках) фактично збудованих елементів (або фактично збудованих їх часток) і виконаних робіт.
Визначення (обчислення) питомої ваги фактично збудованих елементів (або фактично збудованих їх часток) і виконаних робіт проводиться
шляхом пропорціонального співвідношення фактично збудованих елементів (або фактично збудованих їх часток) і виконаних робіт із питомою
вагою цих елементів, зазначених у Збірниках УПВВ.
При підборі об’єкту-аналогу за УПВВ необхідно виконувати наступні вимоги, а саме:
– якщо обчислена величина відхилення будівельних об’ємів оцінюваного об’єкта й об’єкта-типорозміру аналога становить менше 3 % від величини будівельного об’єму об’єкта-типорозміру, то в цьому випадку забезпечується необхідна достовірність укрупненого показника вартості 1 м3
будівельного об’єму, визначеного на базі обраного аналога і прийнятого
для оцінки об’єкта.
У такому випадку укрупнений показник вартості на відхилення величин
будівельних об’ємів порівнювальних об’єктів не коригується.
Якщо розглянуте відхилення величин будівельних об’ємів перебуває в
межах від 3 до 20 % включно, то визначається і вводиться відповідна поправка до укрупненого показника вартості на наявне відхилення величин
будівельних об’ємів у відповідному порядку за Збірниками УПВВ.
При відхиленні величин будівельних об’ємів більше ніж на 20 %, об’єкт
не може бути використаний як аналог для оцінюваного об’єкта.
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Після визначення об’єкту-аналогу та проведення усіх коригувань його
конструктивних елементів до об’єкту, що досліджується, проводиться
вартісний розрахунок станом на момент визначення вартості відновлювального ремонту у відповідності до положень Збірників УПВВ та з
врахуванням подорожчання будівельно-монтажних робіт за одну одиницю
будівельного обсягу відповідно офіційно встановлених індексів (з
вартісного розрахунку наведеного в збірниках, до моменту, на який проводиться розрахунок відновлювального ремонту).
При цьому експертом обов’язково повинно враховуватись, за яким способом ведення будівельних робіт проводиться розрахунок визначення вартості об’єкту дослідження, а саме: господарським, або підрядним.
Спосіб проведення робіт впливає, чи враховано в розрахунку вартості
податок на додану вартість, чи не враховано.
Спосіб проведення робіт враховується відповідним коефіцієнтом, що
визначений за вимогами УПВВ, при розрахунку.
Далі з визначеної загальної вартості встановлюється вартість пошкоджених конструктивних елементів, із врахуванням їх питомої ваги в загальній вартості будівлі, що зменшена на коефіцієнт фізичного зносу.
Висновки. Таким чином, підсумовуючі статтю автором зазначається
наступне:
– в рамках проведення будівельно-технічного дослідження поняття
шкода та збитки мають тотожні значення і встановлюються як вартість
відновлювального ремонту;
– використання коефіцієнту фізичного зносу саме і обумовлюється тим,
що під час проведення відновлювальних робіт необхідно враховувати попередній стан конструктивних елементів, опорядження та виконати принцип відновлення попереднього матеріального становища без одержання
невиправданої вигоди, невиправданого приросту майна у порядку відшкодування збитків;
– збитки в економічному значенні розглядаються як більш широке поняття ніж в будівельно-технічному, оскільки вони включають не тільки
власне майнові втрати, але й інші збитки, які виникли як в результаті дій
самого господарюючого суб’єкта, так і в результаті сторонніх подій і дій
третіх осіб, а отже при визначенні збитків (шкоди) представникам судового
процесу необхідно чітко визначитись, особливо в господарському процесі,
саме які збитки (шкоду) повинна встановити експертиза;
– розрахунковий підхід визначення матеріальної шкоди (збитків) щодо
відновлювального ремонту залежить від вихідних даних, які надаються на
дослідження експерту в рамках проведення будівельно-технічного дослідження.
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DETERMINATION OF MATERIAL DAMAGE AND (OR) LOSSES DURING
CONSTRUCTION AND TECHNICAL RESEARCH
S. Kurochkin
The article deals with the concept of material damage and losses in the study of
construction and technical research, as well as the difference between the concept
of losses in construction and technical and economic research.
The article proves that:
– in the study of construction and technical research, the concepts of damage
and losses have identical meanings and are set as the cost of repairs;
– the use of the coefficient of physical wear is due to the fact that during the
restoration work must take into account the previous state of structural elements,
equipment and fulfill the principle of restoring the previous financial situation without
receiving unjustified benefits, unjustified increase in property in losses;
– losses in the economic sense are considered as a broader concept than in the
construction and technical, as they include not only the actual property losses, but
also other legal losses that arose as a result of the actions of the entity and as a
result of external events and actions of third parties, and therefore in determining the
losses (damage) to the representatives of the judicial process must be clearly defined, especially in the economic process, exactly what losses (damage) should be
established by the expertise;
– the computational approach of determining material damage (losses) for determining the repair depends on the initial data provided for the research of the expert
in the study of construction and technical research.
Key words: material damage, losses, cost of restoration repairs.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
НАКЛАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
Стаття присвячена дослідженню аспектів відсутності та достатнього
обґрунтування термінів які вживаються під час проведення судових земельно-технічних експертиз. Проаналізовано положення законів України
«Про Землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про топографогеодезичну та картографічну діяльність», Земельного кодексу України.
З’ясовано фактичну відсутність термінів (накладання земельних ділянок,
пляма накладання земельних ділянок) та обґрунтувань вказаних термінів.
Досліджено трактування процесу накладання земельних ділянок. Запропоновано введення термінів «накладання земельних ділянок» та «пляма накладання земельних ділянок».
Ключові слова: накладання земельних ділянок, межі земельних ділянок,
плями накладання земельних ділянок, межі земельної ділянки, місцеположення
земельних ділянок, моделювання.

Постановка проблеми. Впровадження земельної реформи в Україні,
зокрема ведення державного земельного кадастру, розвиток ринку землі,
право власності на землю, актуалізували проблему нашарування земельних ділянок. У розрізі експертного дослідження фахівці стикаються з тим,
що відповідно до землевпорядних документів одна ділянка землі фактично
займає частину іншої, переважно сусідньої земельної ділянки.
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом
МЮ України № 53/5 від 08.10.1998 (в чинній редакції), та практика експертної роботи ставлять перед експертом завдання встановити наявність чи
відсутність порушення меж, зокрема накладання земельних ділянок, у той
час, коли даний термін не закріплений в нормативних і методичних документах. Таким чином, констатуємо, що в межах роботи експерта є діяльність з визначення масштабів накладання земельних ділянок, а відповідний
термін не визначений на законодавчому та методичному рівнях. Крім того,
в окремих випадках експертне завдання вимагає від експерта встановити,
яка саме земельна ділянка накладається.
553

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67

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. Отже, відсутність у нормативно-правових та методичних документах чітко-визначеного поняття для опису явища ускладнює
однозначність розуміння ситуації та пошук альтернативних, більш ефективних порівняно з існуючими, методів експертних досліджень у цьому
напрямку. Саме такою проблематикою обумовлена актуальність теми
нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі закони та підзаконні акти частково описують явище накладання земельних ділянок, але не
визначають його. Зокрема, відсутнім є сам термін.
Так, у п. 6 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
йдеться, що підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини» [4].
Порядок ведення державного земельного кадастру в п. 111 забороняє
державному кадастровому реєстратору вносити відомості про земельну
ділянку в разі «розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини» [4].
Проблематику земельних ділянок у частині землеустрою та землевпорядкування досліджували такі науковці в галузі земельно-правової доктрини, як В. І. Андрейцев, І. І. Каракаш, П. Ф. Кулинич, А. М. Мірошниченко,
В. В. Носік, К. П. Пейчев, В. В. Сидоренко, Н. І. Титова, К. М. Тоцька,
М. В. Шульга, В. В. Савчак й інші.
Судові експерти-практики в своїх публікаціях звертаються до проблематики меж земельних ділянок. Зокрема, Т. А. Таранець досліджує питання визначення меж суміжних земельних ділянок у ході проведення земельно-технічних експертиз [3].
Зважаючи на теоретичну значущість праць та практичні розробки, зауважимо, що окремі аспекти досліджуваної проблематики все ще залишаються невирішеними.
Мета дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування
термінів «накладання земельних ділянок» та «пляма накладання земельної ділянки» в процесі здійснення земельно-технічної експертизи та розробка альтернативного методу дослідження накладання.
Викладення основного матеріалу. Дослідження, які проводяться
експертами за експертною спеціальністю 10.7 – Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками щодо наявності/відсутності «накладання земельних ділянок» відповідно до правовстановлюючих документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки, займають
значну частину виконуваних досліджень. У процесі дослідження перед експертом постає ряд завдань: встановлення предмету дослідження, обґрунтування
його доцільності та встановлення\спростування факту накладання земельних
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ділянок. Отже, предметом дослідження є встановлення факту чи одна ділянка
землі фактично займає частину іншої, тобто накладання однієї земельної
ділянки на іншу. Вважаємо за доцільне розкрити суть терміну накладання земельних ділянок. З цією метою проведемо семантичний аналіз терміну –
з’ясуємо суть кожної складової.
«Накладати» – покривати зверху чим-небудь; класти що-небудь
зверху [1].
«Земельна ділянка». Відповідно до ч. 1 ст. 79 Земельного кодексу
України,
1. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими
межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом та не
порушує прав інших осіб.
3. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір,
що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд [2].
На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що покриття
однієї частини реальної земної поверхні іншою є неможливим. Проте, враховуючи ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр» [4] та
п. 111 Порядку ведення державного земельного кадастру, мова йде не про
об’єкт матеріального світу – земельну ділянку, а про межі, якими вона
визначається на місцевості.
На основі наведеного, накладання земельних ділянок відноситься до
нематеріальних явищ. Отже, вважаємо, що термін накладання земельних
ділянок означає візуальне створення площини в системі координат, в
межах якої перетинаються не менше двох площин (земельних ділянок або
їх моделі), окреслені їхніми межами.
Важливим для визначення суті поняття накладання земельних ділянок
є визначення їхніх меж. Актуалізація даного терміну виникла внаслідок
втрати чинності Наказу Державного комітету із земельних ресурсів від
18.05.2010 № 376 «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення
межовими знаками» (далі – Інструкція) у вересні 2021 р., а як наслідок і самої Інструкції. У розд. І Інструкції межа земельної ділянки визначалася як
сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують земельні
ділянки. На наш погляд, саме це визначення достатньо об’єктивно описує
об’єкт межа земельної ділянки. Тому, вважаємо за доцільне внести в
відповідний чинний Закон України «Про землеустрій».
Під час проведення експертизи щодо накладання земельних ділянок
важливою складовою, яка забезпечує об’єктивність дослідження, є місцеположення земельних ділянок. Відповідно до положень Законів України
«Про землеустрій» [5], «Про Державний земельний кадастр» [4], «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» [6], Основних положень
створення Державної геодезичної мережі України, затверджених
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постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 844 (чинна в
період з 25.06.1998 по 12.09.2013) [7], Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
07.08.2013 № 646 [8], та інших нормативних актів з питань землеустрою та
геодезії, певне місцеположення земельних ділянок визначається за допомогою просторово-часових координат у встановленій системі.
Місцеположення земельних ділянок визначається за координатами СК42, СК-63, УСК-2000 або в іншій місцевій системі координат, за умови їх
переобчислення до відповідної державної системи координат. Кожна з
названих систем координат побудована на поперечній циліндричній рівнокутній картографічній проекції, розробленій німецькими вченими Гаусом та
Крюгером.
Усі точки (пункти) території України мають додатні абсциси; ординати у
східній частині всіх зон – додатні, а в західній – від’ємні. Для зручності користування координатами на топографічних картах прийнятий умовний розрахунок ординат, що виключає від’ємні значення ординат. Такий порядок
досягнуто тим, що відлік ординат зумовлений перенесенням на 500 км ліворуч уздовж осі Y. Разом з тим, для однозначного визначення положення
точки по прямокутних координатах на земній кулі до значення координати
Y ліворуч приписується номер зони (однозначне чи двозначне число). За
координатами поворотних точок (кутів) меж земельних ділянок визначається їх площа та конфігурація, що є важливою інформацією в процесі
дослідження накладання земельних ділянок.
Під час дослідження на предмет накладання, земельна ділянка, представлена площиною, яка утворена замкненою лінією, що, своєю чергою,
утворена координатами поворотних точок, визначених у технічних документаціях із землеустрою, або інших офіційних документах.
Вважаємо, що накладання земельних ділянок – це перетин (моделей
земельних ділянок) площин або їх частин, запроектованих у певній (єдиній)
системі координат, з іншими площинами (моделями земельних ділянок)
або їх частинами.
Отже під час дослідження, його предметом є наявність або відсутність
площини перетин у двох або більше площин (моделей земельних ділянок)
у певній системі координат.
Розглянемо варіанти дослідження земельних ділянок на предмет наявності/відсутності накладання (рис. 1).
На рис. 1 зображені дві земельні ділянки (їх моделі ) А1 (від А до Б, від
Б до В, від В до Е, від Е до А) та Б1 (від Е до В, від В до Г, від Г до Д, від Д
до Е) площами по 100 умовних одиниць площі. Обидві моделі мають
спільну сторону від В до Е. Ця сторона є складовою як моделей А1 та Б1.
Сторона моделі, як і частина межі земельної ділянки є нескінченно тонкою.
Зауважимо, що під час рознесення моделей в протилежні сторони, вони
збережуть форму прямокутника. Таким чином, моделі земельних ділянок
мають спільну сторону, а їх площини не перетинаються та не утворюють
спільну площину. Накладання відсутнє.
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Рис. 1. Модель суміжних земельних ділянок без накладання

Рис. 2. Модель суміжних земельних ділянок з накладанням

На рис. 2 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).
Рис. 3 наочно відображає площину накладання.
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Рис. 3. Площина накладання

В результаті перетину утворилась фігура Є,Є1,Є2 з сторонами 10 умовних одиниць довжини 11 умовних одиниць довжини та 3 умовні одиниці довжини (рис. 4).

Рис. 4. Площина накладання земельних ділянок

Утворена в результаті перетину фігура, зображена на рис. 4, має
форму трикутника. Варто зазначите, 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 (плоскі фігури). Способи та методи визначення площі таких
фігур загальновідомі.
Вказаний на рис. 4 випадок не є універсальним чи сталим. Так, до державного земельного кадастру вносяться земельні ділянки різних категорій земель.
Форми цих ділянок у переважній більшості є неправильними і являють собою
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неправильні многокутники, наприклад, земельні ділянки лісового фонду, земельні ділянки під дорогами чи водними об’єктами та інше.
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 та якість виконуваних робіт,
навантаження на експерта в розрахунку експерто-годин. Зважаючи на
викладене, пропонуємо ввести універсальний термін, прийнятний для застосування до будь-яких фігур, утворених у 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.
Запровадження вказаного терміну дозволить у подальшому об’єднати
розрізненні назви фігур перетину площин земельних ділянок. Введення
терміну «пляма накладання земельних ділянок», на нашу думку, дозволить
доповнити розуміння явища накладання земельних ділянок конктертиним
наслідком такого явища, як накладання земельних ділянок. Оскільки
«плями накладання земельних ділянок» є фігурами планіметрії, то обрахунок їхніх площ є загальнонауковими.
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.
Обрахунок плями накладання земельних ділянок здійснюється за допомогою програмних інструментів САПР у разі використання таких. У разі використання паперових носіїв, обрахунок площі повинен здійснюватися залежно від геометричної фігури перетину.
Переважаючими є випадки, коли пляма накладання земельних ділянок
представлена неправильним многокутником. У такому разі площу плями
накладання слід обрахувати за Формулою площі Гауса або за допомогою
інтегрального обчислення.
Результатом вищевказаної послідовності дій є визначення наявності чи
відсутності накладання земельних ділянок із візуальним відображенням і
вказуванням плями накладання та її характеристик (конфігурація, розміри,
площа, координати поворотних точок).
Альтернативний метод дослідження дозволяє швидше та більш точно
встановити наявність або відсутність накладання земельних ділянок з детальним описом проведення дослідження, застосуванням комп’ютерних
систем та програмних продуктів, візуалізацією та математичним обґрунтуванням результату. Крім того, метод значно скорочує процес обробки та
вивчення значного масиву даних.
У той час як метод запропонований у методичних рекомендація щодо
проведення судово-будівельних експертиз з приводу порушення меж
суміжного землекористування 2006 р., зареєстрованих у реєстрі методик
проведення судових експертиз – 10.7.02, передбачає складний процес,
який включає в себе багатоетапне дослідження на основі натурних даних,
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отриманих на місцевості із застосуванням вимог «Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» [9], яка
стосується будівель і спору. Крім того варто зазначити, що технічна інвентаризація земельних ділянок не передбачена чинними нормативно-правовими актами, що діють в Україні.
Висновки. Сформульовано термін «накладання земельних ділянок» як
перетин (моделей) земельних ділянок площин, або їх частин, запроектованих у певній системі координат, з іншими площинами (моделями земельних
ділянок) або їх частинами.
Запропоновано для позначення замкнутої геометричної фігури, утвореної
перетином площин (моделей земельних ділянок) у певній єдиній системі координат, використовувати термін «пляма накладання земельних ділянок».
Запропоновано альтернативний метод дослідження. В основі якого лежить аналіз офіційних документів та/і/або технічних документацій із землеустрою з подальшим моделюванням даних, отриманих під час аналізу.
Перелік посилань
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PROBLEMATIC ISSUES OF THE EXPERT RESEARCH
OF LAND PLOT IMPOSITION
N. Myskovets
The article is devoted to the study of the aspects of the absence and sufficient
justification of the terms that are used in the conduct of forensic land-technical examinations. The provisions of the laws of Ukraine "On Land Management", "On the
State Land Cadastre", and "On topographic, geodetic and cartographic activities" of
the Land Code of Ukraine are analyzed. The actual absence of terms (imposition of
land plots, a spot of overlapping land plots) and substantiation of the specified terms
was found. The interpretation of the process of overlaying land plots is investigated.
The introduction of the terms "imposition of land plots" and "spot of overlapping land
plots" is proposed.
The term "imposition of land plots" is formulated as a section (models) of land
plots of planes or their parts, designed in a certain coordinate system, with other
planes (models of land plots) or their parts.
It is proposed to designate a closed geometric figure formed by the intersection
of planes (models of land plots) in a certain unified coordinate system, to use the
term "land overlay spot".
An alternative research method is proposed, which is based on the analysis of
official documents and / or technical documentation on land management with subsequent modeling of the data obtained during the analysis.
Key words: overlay of land plots, boundaries of land plots, spots of overlay of
land plots, boundaries of a land plot, location of land plots, modeling.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСТОГО
ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕКСПЕРТАМИЕКОНОМІСТАМИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ АКЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
ДОХОДНОГО ПІДХОДУ
Стаття присвячена узагальненню методологічних підходів до прогнозування чистого грошового потоку підприємства для застосування при проведенні експертиз та експертних досліджень, пов’язаних з визначенням ринкової вартості акцій. Досліджено особливості прогнозування окремих
складових грошового потоку. Визначено джерела інформації, що можуть
бути використані при розрахунку прогнозного грошового потоку.
Ключові слова: грошовий потік, прогноз грошового потоку, метод дисконтування грошового потоку, ринкова вартість акцій, цілісний майновий
комплекс.

Постановка проблеми. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [1],
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методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних
нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних
стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України,
методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з
урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються
Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України.
Відповідно до абз. 9 ст. 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну діяльність в Україні», діяльність судових експертів,
пов’язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку,
передбачених Законом України «Про судову експертизу» [2], з
урахуванням особливостей, визначених цим Законом щодо методичного
регулювання оцінки цього майна. Інші положення цього Закону не поширюються на судових експертів.
Як визначено п. 1.5 Інструкції про призначення та проведення судових
експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, проведення експертиз, експертних
досліджень з оцінки майна здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про судову експертизу», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» щодо методичного регулювання
оцінки майна.
Виходячи з наведеного, проведення судових експертиз з питань визначення ринкової вартості акцій має здійснюватися із додержанням вимог як
законодавства про оцінку та оціночну діяльність, так і законодавства та методик, що застосовуються відповідно до Закону України «Про судову
експертизу».
На виконання приписів Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну діяльність в Україні» Кабінетом Міністрів України було
затверджено положення (національні стандарти) оцінки майна, з яких питання оцінки корпоративних прав, включаючи акції, визначені у Національному стандарті № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» [4].
Відповідно до п. 14 Національного стандарту № 3, основним методом
дохідного підходу, що застосовується для проведення оцінки цілісних майнових комплексів, є метод дисконтування грошового потоку.
Методичні основи проведення судових експертиз з питань визначення
ринкової вартості акцій викладені у Методиці комплексних експертних досліджень визначення вартості акцій підприємств, 2014, реєстраційний код
з Реєстру методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції
України – 0.1.18 (далі – Методика 0.1.18) [6].
У розд. 3.3 Методики 0.1.18 зазначається, що «метод дисконтування
грошових потоків використовується для перетворення майбутніх нерівномірних доходів від експлуатації об’єкта в поточну вартість шляхом дисконтування за відповідною ставкою доходу кожного з майбутніх надходжень».
Більшість українських компаній-емітентів акцій не належать до
підприємств, щорічне зростання яких відбувається рівномірно.
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Відтак, метод дисконтування грошових потоків належить до методів
оцінки акцій, використання якого є поширеним при оцінці акцій українських
підприємств, зважаючи на переважно нерівномірну динаміку їх розвитку.
У п. 1.2 Методики 0.1.18 визначено алгоритм розрахунків при застосуванні методу дисконтування грошового потоку, який, серед іншого, включає
такі етапи:
– проведення ретроспективного аналізу валової виручки від реалізації
і її прогноз;
– проведення ретроспективного аналізу і підготовка прогнозу витрат;
– розрахунок величини грошового потоку для кожного року.
Водночас Методикою 0.1.18 не деталізовано методологічні підходи до
прогнозування величини грошового потоку бізнесу, застосування яких забезпечувало б додержання експертами вимог законодавства про оцінку та
оціночну діяльність, а також законодавства про судово-експерту діяльність
при визначенні ринкової вартості акцій, що свідчить про актуальність питання визначення основних методичних підходів до прогнозування експертами чистого грошового потоку підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню
питань,
пов’язаних з вирішенням завдань прогнозування грошового потоку присвячені роботи О. Г. Янкового та Г. В. Кошельок [10], І. О. Крюкової та
М. С. Свірідової [8], В. В. Ясишевої [11].
Так, О. Г. Янковий та Г. В. Кошельок роблять акцент на провідній ролі
методів екстраполяції при вирішенні завдань прогнозування, ґрунтуючись
на передумові про інерційність розвитку динамічних імовірнісних систем [10, с. 310].
І. О. Крюкова та М. С. Свірідова зазначають, що методологічною основою характеристики ефективності розміщення та використання грошових
потоків є статистичний та динамічний підходи до оцінки вартості потоків.
Економіко-статистичний метод є широковживаним і базується на визначенні результатів перетворення економічних ресурсів, ураховує характер
зміни натуральної і вартісної форми грошових потоків, характер їх розміщення в активах підприємства [6, с. 147].
В. В. Ясишева віддає перевагу детальному розгляду ретроспективного
аналізу грошових потоків бізнесу, без поглибленої уваги до перспективного
аналізу діяльності як підґрунтя для розробки господарських планів і прогнозів [11, c. 127].
Як свідчать результати аналізу наукової літератури, основна увага приділяється визначенню загальних принципів прогнозування грошових потоків. Водночас зростання кількості судових експертиз з визначення ринкової вартості акцій свідчить про наявність потреби у більш детальному
розкритті ключових методичних підходів до такого прогнозування, які забезпечували б додержання експертами вимог щодо об’єктивності та
обґрунтованості висновків за результатами розв’язання поставлених перед
ними питань.
Мета дослідження. Метою дослідження є узагальнення методологічних
підходів до прогнозування грошового потоку підприємств як складової алго564
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ритму розрахунків при застосуванні методу дисконтування грошового потоку в
процесі вирішення експертами завдань з визначення ринкової вартості акцій.
Викладення основного матеріалу. Динаміка формування операційних доходів та витрат бізнесу та, як наслідок, його прибутку та чистого грошового потоку зумовлюється сукупним впливом низки економічних факторів, таких як загальні темпи зростання економіки, ефективність
управління бізнесом менеджментом компанії, цінові коливання на ринку
продукції компанії тощо.
Відтак, прогнозування грошового потоку має ґрунтуватися на результатах дослідження, проведеного з метою визначення експертом складу економічних факторів, що створюють визначальний вплив на рівень доходів та
витрат бізнесу, та оцінки інтенсивності їх впливу.
Відповідне дослідження має проводитися із додержанням вимог п. 6
Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»,
згідно з яким здійсненню прогнозу діяльності підприємства за основними
показниками виробництва та реалізації продукції мають передувати:
– аналіз організаційно-правової форми підприємства, цілісний майновий комплекс (далі – ЦМК) якого оцінюється;
– ознайомлення та аналіз ринку продукції (товарів, робіт, послуг) ЦМК
в обсязі, достатньому для формування уявлення про обсяг та сегментацію
такого ринку, поточної частки ринку продукції (товарів, робіт, послуг) ЦМК,
перспектив діяльності підприємства, ЦМК якого оцінюється, на
відповідному ринку для оцінки коректності припущень, зроблених під час
підготовки прогнозу діяльності оцінюваного ЦМК;
– ознайомлення та аналіз ринку сировини і основних матеріалів, що використовуються у діяльності підприємства, ЦМК якого оцінюється, у разі
коли припущення щодо перспектив розвитку ринку сировини і основних матеріалів є складовою прогнозу діяльності такого майнового комплексу;
– аналіз правових засад провадження господарської діяльності
підприємства, ЦМК якого оцінюється, зокрема ліцензування, квотування,
застосування механізмів ціноутворення на ринку відповідної продукції (товарів, робіт, послуг), наявність державної підтримки або обмежень, антимонопольні та екологічні вимоги, система оподаткування;
– аналіз його фінансово-господарської діяльності, майнового та фінансового стану на дату оцінки та за період, що передує цій даті.
Виходячи із спрямованості вищезазначеної частини експертного дослідження на визначення базових показників для обґрунтування подальшого прогнозу грошового потоку бізнесу компанії – емітента акцій, основними завданнями аналізу є:
– виявлення тенденцій та закономірностей зміни грошових потоків
бізнесу;
– оцінка ступеню раціональності використання грошових коштів;
– виявлення можливості виникнення ситуації банкрутства підприємства;
– вивчення факторів і прогноз збалансованості та синхронності грошових потоків за обсягом і часом для забезпечення платоспроможності
підприємства;
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– пошук резервів підвищення ефективності та інтенсивності використання грошових потоків в процесі операційної, інвестиційної і фінансової
діяльності та інші [9, с. 146].
Для виявлення факторів, що визначають темпи зростання доходів та
витрат необхідно здійснити:
1) порівняння темпів зростання основних макроекономічних показників
України та показників доходів та витрат оцінюваного ЦМК;
2) порівняння темпів зростання доходів та витрат ЦМК з динамікою
цінових коливань та коливань рівня попиту на ринках відповідної продукції;
3) порівняння темпів зростання доходів та витрат ЦМК за окремими
статтями;
4) виокремлення надзвичайних, періодичних та незвичайних статей доходів та витрат.
Порівняння темпів зростання основних макроекономічних показників
України та показників доходів та витрат оцінюваного ЦМК дозволяє перевірити належність оцінюваного ЦМК до підприємств, темпи зростання
якого обмежуються рівнем загальноекономічного зростання. Джерелом ретроспективних даних щодо макроекономічних показників є статистичні дані,
що узагальнюються та оприлюднюються Державною службою статистики
України [9].
У разі встановлення відносної відповідності темпів зростання доходів
та / або витрат ЦМК до темпів зростання відповідного макроекономічного
показника подальше зростання доцільно прогнозувати на рівні його очікуваних значень, відображених в офіційних прогнозах, наприклад, щорічно
затверджуваних Кабінетом Міністрів України Прогнозах економічного та
соціального розвитку України.
Основними макроекономічними показниками для порівняння є, зокрема, індекс споживчих цін для підприємств, що виробляють продукцію,
яка реалізується кінцевим споживачам, та індекс цін виробників у разі реалізації продукції виробничого призначення.
Порівняння темпів зростання доходів та витрат ЦМК з динамікою
цінових коливань та коливань рівня попиту на ринках відповідної продукції
дозволяє оцінити рівень відповідності їх значень галузевим особливостям
розвитку бізнесу.
Джерелом ретроспективних та прогнозних даних щодо цінових коливань на відповідних ринках, поряд з даними Державної служби статистики
України, є аналітичні дані галузевих асоціацій, цінові індекси аналітичних
агенцій, біржові котирування ф’ючерсних контрактів.
Наприклад, в якості джерела інформації щодо коливання світових цін на
залізну руду може бути використаний індекс Platts IODEX, що визначається
S&P Global [13]. Прогнозними даними, що відображають очікування ринку
щодо майбутніх коливань ціни на залізну руду, є дані щодо ціни ф’ючерсних
контрактів на залізну руду, наприклад, ціни, що оприлюднюються на веб-сайті
Investing.com та інформаційній веб-платформі Barchart [12].
Оприлюднення ретроспективних та прогнозних даних щодо коливань
світових цін на коксівне вугілля здійснюють дослідницька компанія
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Statista [16] та портал сталеливарної галузі Steelonthenet.com [15]. Відомості щодо котирувань ф’ючерсних контрактів на коксівне вугілля можна
отримати на веб-ресурсі Nasdaq [15].
Порівняння темпів зростання доходів та витрат ЦМК за окремими
статтями дозволяє відокремити умовно-постійні та умовно-змінні витрати бізнесу, зокрема виявити, які із статей витрат зростають у прямій залежності від зростання обсягів реалізації. Відповідно, прогнозний розмір таких витрат доцільно визначати у певному відсотку до прогнозного
операційного доходу, визначеного за результатами ретроспективного
аналізу фінансово-господарської діяльності ЦМК.
Статті витрат, що мають динаміку зростання, яка не відповідає темпам
зростання операційних доходів, слід проаналізувати окремо з метою виявлення їх економічно обґрунтованого рівня зростання.
Як зазначено у п. 16 Національного стандарту № 3, розрахунок грошового потоку ґрунтується на результатах аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства, ЦМК якого оцінюється, за період, що
передує даті оцінки, та прогнозний період.
Відтак, підґрунтям для визначення середніх темпів зростання показників грошового потоку є результати аналізу історичних даних за
відповідними статтями доходів та витрат.
При визначенні темпів зростання доцільно використовувати середнє
геометричне, а не середнє арифметичне значення темпів зростання
відповідних показників предпрогнозного періоду, особливо для компаній,
темпи зростання фінансових показників яких не є сталими [1, с. 391].
Виокремлення надзвичайних, періодичних та незвичайних статей доходів та витрат спрямоване на підвищення точності прогнозу шляхом застосування особливих підходів до прогнозування розміру доходів і витрат,
які не є постійними. Як зазначає А. Дамодаран, «правило оцінки як операційного, так і чистого прибутку є простим. Операційний прибуток , що використовується в якості основи для прогнозів, має відображати триваючі
операції і не включати будь-які разові та надзвичайні статті» [1, с. 351].
А. Дамодараном виокремлено наступні чотири можливі види неусталених статей витрат та прибутків:
1. Разові витрати чи прибутки. Такі витрати мають бути виключені з
аналізу, і операційний, а також чистий прибуток має визначатися без них.
2. Витрати та прибутки, що не виникають кожен рік, але повторюються
через певні проміжки часу. А. Дамодаран зауважує, що періодичний характер подібних витрат може свідчити про те, що такі на перший погляд нерегулярні витрати насправді належать до звичайних витрат, що акумулюються та здійснюються компанією з певною періодичністю (наприклад,
здійснення раз на три роки поточного ремонту приміщень). Тому нехтувати
такими витратами є ризиковим, оскільки очікуваний майбутній прибуток без
їх урахування може виявитися переоціненою. А. Дамодараном запропоновано враховувати такі витрати при прогнозуванні на щорічній основі, здійснивши відповідний розподіл.
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3. Витрати та прибутки, які виникають щорічно, але є дуже волатильними. Запропонований спосіб врахування таких статей у прогнозі – їх нормалізація шляхом усереднення та коригування річного прибутку на
відповідну суму.
4. Статті, які щорічно повторюються, але змінюють своє значення. Прикладом є курсові різниці. Їх значення може виявитися від’ємним, коли курс
національної валюти укріплюється, і позитивним, коли національна валюта
ослаблюється. Як зазначає А. Дамодаран, найбільш розумна поведінка
щодо таких витрат – їх ігнорування.
Висновки. Застосування експертами наведених в даній статті методичних підходів до прогнозу грошових потоків підприємств – емітентів дозволить підвищити обґрунтованість результатів експертних досліджень, що
проводяться при вирішенні питань з визначення ринкової вартості акцій
підприємств, формування фінансових результатів яких відбувається нерівномірно.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORECASTING NET CASH FLOW
WHEN EXPERTS-ECONOMISTS DETERMINE THE MARKET VALUE OF
SHARES USING THE INCOME APPROACH
I. Ped
Conducting forensic examinations on the issues of determining the market value
of shares is subject to execution in compliance with the requirements of both the
legislation on valuation and valuation activities, and the methods developed in accordance with the Law Ukrainian “On Forensic Expertise”.
In accordance with national valuation standards, the main method of the income
approach used for the valuation of integral property complexes is the discounted
cash flow method.
The method of complex expert studies for determining the value of shares of
enterprises, developed in accordance with the Law Ukrainian “On Forensic Expertise”, determines that the discounted cash flow method is used to convert future uneven income from the operation of the facility into the current value by discounting
each of the future income at the appropriate rate of income.
This article examines the features of the cash flow forecast for enterprises –
issuers of shares, which are historically characterized by the uneven formation of
income, costs, and, accordingly, profit and net cash flow.
The following methodological approaches to forecasting are considered, analyzed, and summarized: comparison of the growth rates of the main macroeconomic
indicators of Ukraine and the indicators of income and costs of the estimated integral
property complex; comparing the growth rates of income and costs of the integral
property complex with the dynamics of price fluctuations in the markets of the corresponding products; comparison of income and cost growth rates for their individual
items; allocation of extraordinary, periodic and non-standard items of income and
expenses.
Key words: cash flow, cash flow forecast, cash flow discounting method, the
market value of shares, integral property complex.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЦІЛЬОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ
БЮДЖЕТУ ЧИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ БЕЗ
ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ АБО З ЇХ
ПЕРЕВИЩЕННЯМ
Стаття присвячена узагальненню підходів до криміналістичної
характеристики нецільового використання бюджетних коштів, здійснення
видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених
бюджетних призначень або з їх перевищенням, та дослідженню
структурних (складових) елементів цієї криміналістичної характеристики,
зокрема: способу вчинення та приховання цього злочину, типових наслідків
його скоєння, предмета злочину, особи ймовірного злочинця, ймовірних
мотиву, мети й обстановки вчинення цього злочину, тощо.
Ключові слова: криміналістична характеристика, злочин, спосіб
вчинення, нецільове використання, бюджетні кошти, здійснення видатків,
надання кредитів, бюджет.
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Постановка проблеми. У ст. 210 Кримінального кодексу України
(далі – КК України) передбачена кримінальна відповідальність за
нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету
чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень
або з їх перевищенням. Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне
правопорушення, передбачене ст. 210 КК України, є нетяжким злочином,
оскільки за його вчинення передбачене основне покарання у виді штрафу
в розмірі більше трьох тисяч і не більше десяти тисяч (до чотирьох тисяч)
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – н. м. д. г.). І одночасно не передбачене покарання у виді позбавлення волі. А тому це кримінальне правопорушення можна називати злочином. Серед різноманіття
наукових думок щодо визначення поняття «криміналістична характеристика злочину» вважаємо найбільш вдалим визначення класика криміналістики професора Р. С. Бєлкіна, який вважав, що криміналістична характеристика злочину – це абстрактне наукове поняття, яке має для
слідчого лише орієнтовне значення і повинно включати в себе характеристику вихідної інформації, системи даних про спосіб вчинення та приховання злочину, типові наслідки його скоєння, особу ймовірного злочинця та
ймовірні мотив і мету злочину, особу ймовірної жертви злочину та деякі обставини вчинення злочину (місце, час, обстановка) [1, с. 305].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деяким аспектам розслідування вказаної категорії злочинів була приділена певна увага у працях
Г. М. Гончара, Я. В. Дячишин, В. В. Ковша, Ю. І. Кудряшова, Г. К. Літвінчука, Ю. Г. Маслак, Г. А. Матусовського, Р. Л. Степанюка, А. В. Холостенка
та інших науковців. Але роботи вказаних авторів не розкривають саме проблемні питання визначення криміналістичної характеристики злочину щодо
нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету
чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень
або з їх перевищенням, і містять лише окремі рекомендації з розслідування
загального характеру.
Мета дослідження. Метою дослідження є вирішення проблемних питань криміналістичної характеристики нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету
без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.
На підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень і законодавства досліджуються проблемні питання криміналістичної характеристики злочину, передбаченого ст. 210 КК України.
Викладення основного матеріалу. Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 210 КК України, є суспільні відносини, що
виникають у процесі виконання державного та місцевих бюджетів у частині
використання бюджетних коштів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного
періоду.
Предметом злочину, передбаченого ст. 210 КК України, є бюджетні
кошти, поняття яких міститься в примітці 1 до ст. 210 КК України, згідно з
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якою до бюджетних коштів належать кошти, що включаються до державного бюджету і місцевих бюджетів незалежно від джерела їх формування.
Однак це поняття не є тотожним визначенню, що міститься в п. 11 ч. 1 ст. 2
Бюджетного кодексу України (далі – БК), відповідно до якого бюджетні
кошти (кошти бюджету) – належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету. Тобто останнє поняття вказує, що
бюджетними мають визнаватись не лише наявні (ті, що перебувають на
єдиному казначейському рахунку) кошти, а й заплановані, але ще не одержані в бюджет кошти. Однак В. О. Навроцький справедливо не визнає
предметом аналізованого злочину кошти, що лише підлягають передачі до
бюджету, а також кошти, належні окремим юридичним особам на праві
власності [2, c. 127].
Під бюджетними коштами як предметом злочину, передбаченого
ст. 210 КК України, потрібно розуміти кошти, що знаходяться на єдиному
казначейському рахунку, на рахунках бюджетних установ в органах Державної казначейської служби України (чи на рахунках у банківських установах у випадках, передбачених законодавством) або в касах бюджетних
установ.
У диспозиції ч. 1 ст. 210 КК України прямо зазначено, що предметом
цих дій є бюджетні кошти лише у великих розмірах. Згідно з приміткою 2 до
ст. 210 КК України, великим розміром бюджетних коштів вважається сума,
що в 1000 і більше разів перевищує н. м. д. г.
Згідно з п. 5 підрозділу 1 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України (далі – ПК України), якщо норми інших законів містять посилання на н. м. д. г., то для норм кримінального законодавства в частині
кваліфікації кримінальних правопорушень сума н. м. д. г. встановлюється
на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169
розд. IV ПК України для відповідного року. З урахуванням норм абз. 1
пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті ПК України платник податку має право на
зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць),
встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будьякого платника податку (пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV ПК України).
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на
2021 рік», установлено у 2021 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі для працездатних осіб: з 1 січня – 2270 грн.
Тобто для норм кримінального законодавства у частині кваліфікації кримінальних правопорушень на 2021 р. сума н. м. д. г. дорівнює: 2270 грн х
50 / 100 = 1135 грн. Отже, відповідно до ст. 210 КК України великим розміром бюджетних коштів на 2021 р. вважається сума, що перевищує:
1135 грн х 1000 = 1 135 000 грн і більше (до особливо великого розміру).
Етап підготовки до вчинення злочину, передбаченого ст. 210
КК України, може включати такі комплекси дій: 1) здійснення заходів, спрямованих на полегшення вчинення злочину, а також уникнення
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(відтягування) його виявлення; 2) забезпечення одержання відповідних
коштів із бюджету.
Г. К. Літвінчуком і Г. М. Гончаром були визначені такі способи скоєння бюджетних злочинів: а) подання свідомо неправдивих документів до державних
фінансових органів з метою отримання бюджетних коштів для подальшого
їхнього використання не за призначенням; б) використання цільових бюджетних коштів не за призначенням; в) перерахування бюджетних коштів на
рахунки фіктивних підприємств і викрадення їх під час готівкових операцій;
г) безпідставне проведення взаємозаліків коштів на фінансування видатків на
вже побудовані об’єкти соціального призначення; д) зловживання з боку посадових осіб у зв’язку з проведенням виборчих кампаній – привласнення придбаних на виділені кошти товарно-матеріальних цінностей [3, c. 4]. Але звертає
на себе увагу, що названі автори використали різні за рівнем підстави для
визначення способів вчинення бюджетних злочинів. При цьому вони фактично
ототожнили способи вчинення двох різних видів злочинів – порушень бюджетного законодавства і привласнення бюджетних коштів.
Способами вчинення злочину, передбаченого ст. 210 КК України,
визнається два вказаних у Бюджетному кодексі України (далі – БК України)
порушення бюджетного законодавства, що утворюють суспільно небезпечне діяння у формі: 1) нецільового використання бюджетних коштів (п. 24
ч. 1 ст. 116); 2) без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч БК України або закону про Державний бюджет України
на відповідний рік: а) здійснення видатків бюджету; б) надання кредитів з
бюджету (п. 29 ч. 1 ст. 116).
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 7 БК України, бюджетна система України ґрунтується, зокрема, на принципі цільового використання бюджетних коштів,
який означає, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.
Згідно із ч. 1 ст. 119 БК України, нецільовим використанням бюджетних
коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають: 1) бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України (рішенням
про місцевий бюджет); 2) напрямам використання бюджетних коштів,
визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або в порядку використання бюджетних коштів; 3) бюджетним асигнуванням (розпису бюджету,
кошторису, плану використання бюджетних коштів).
Бюджетне призначення – повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане БК України, законом про Державний бюджет
України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові
обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування (п. 8 ч. 1 ст. 2 БК).
Бюджетне асигнування – це повноваження розпорядника бюджетних
коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та
цільові обмеження (п. 6 ч. 1 ст. 2 БК України).
Каране за ст. 210 КК України нецільове використання бюджетних
коштів може набувати вигляду, зокрема: 1) фінансування за рахунок
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бюджетних коштів видатків, не передбачених видатковими статтями затвердженого бюджету (наприклад, спрямування бюджетних коштів на придбання різноманітних активів – валюти, цінностей, іншого майна з метою
отримання прибутків та (або) наступного продажу, здійснення за рахунок
бюджетних коштів внесків до статутних фондів господарських товариств
або надання благодійної допомоги); 2) використання бюджетних коштів, що
мали цільове спрямування, з іншою метою, тобто фінансування одних видатків за рахунок інших статей видатків (наприклад, фінансування виробництва за рахунок коштів, призначених для виплати заробітної плати; використання на утримання державних органів коштів, виділених на
фінансування заходів у сфері освіти; витрачання бюджетних коштів,
виділених для усунення аварії на шахті та надання допомоги сім’ям загиблих, на погашення банківських кредитів та заборгованості з виплати заробітної плати).
Приховування слідів бюджетного злочину, передбаченого ст. 210
КК України, може полягати у знищенні або приховуванні документів, в яких
відображаються операції з бюджетними коштами, а також у складанні цих
документів з неправдивими даними, згідно з якими кошти нібито були використані у відповідності зі встановленим порядком.
Обстановку вчинення злочинів у сфері формування та використання
бюджетних коштів значною мірою визначають такі основні фактори, як:
періодичний характер дії значної кількості нормативно-правових актів, що
регулюють бюджетні правовідносини; розгалуженість бюджетного законодавства; суперечливість окремих норм, що регулюють правовідносини у
бюджетній сфері; неузгодженість ст. 210 КК України з нормами чинного
бюджетного законодавства; недоліки системи контролю за дотриманням
бюджетного законодавства.
Суспільно небезпечні наслідки не є обов’язковою ознакою складу цього
злочину, передбаченого ст. 210 КК України, проте будь-який злочин завжди
спричиняє шкоду об’єкту кримінально-правової охорони або створює реальну загрозу її заподіяння, а тому наслідками аналізованого злочину є
спричинення шкоди, принаймні у великих розмірах, збалансованості бюджетної системи, фінансуванню та здійсненню програм і заходів, що реалізуються за рахунок бюджетних коштів.
Отже, типовими наслідками скоєння злочину, передбаченого ст. 210
КК України, є спричинення ним шкоди фінансуванню та здійсненню програм і заходів, які реалізуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 210 КК України, – спеціальний, ним
може визнаватися лише службова особа, наділена правом розпоряджатися бюджетними коштами, зокрема відповідні службові особи
підприємств, установ та організацій, фінансування яких здійснюється за
рахунок бюджету [4, с. 357].
Згідно із ч. 1 ст. 22 БК України, за обсягом наданих прав розпорядники
бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних
коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня; п. 18 ч. 1 ст. 2
БК України встановлює, що головні розпорядники бюджетних коштів –
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бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до ст. 22 БК України
отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.
Згідно зі ст. 22 БК України, головними розпорядниками бюджетних
коштів можуть бути виключно:
1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, – установи, уповноважені забезпечувати діяльність
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в
особі їх керівників; міністерства, Національне антикорупційне бюро
України, Конституційний Суд України, Верховний Суд, Вища рада правосуддя та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в
особі їх керівників, а також Державна судова адміністрація України, Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук
України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук
України, Національна академія мистецтв України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної
політики у відповідній сфері, в особі їх керівників;
2) за бюджетними призначеннями, визначеними рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, – уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), що забезпечують діяльність Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також міністерства та
інші органи влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;
3) за бюджетними призначеннями, визначеними іншими рішеннями про
місцеві бюджети, – місцеві державні адміністрації, виконавчі органи та апарати місцевих рад (секретаріат Київської міської ради), структурні
підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих
рад в особі їх керівників. Якщо згідно із законом місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради.
Головні розпорядники коштів Державного бюджету України визначаються відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 БК України та затверджуються законом
про Державний бюджет України шляхом встановлення їм бюджетних призначень.
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет відповідно до п. 2 і п. 3 ч. 2 ст. 22 БК України.
Згідно з п. 47 ч. 1 ст. 2 БК України розпорядник бюджетних коштів –
бюджетна установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.
Відповідно до п. 38 ч. 1 ст. 2 БК України одержувач бюджетних коштів –
суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу
бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на
здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх
виконання кошти бюджету.
Вважаємо, що визнавати суб’єктом злочину, передбаченого ст. 210
КК України, лише керівника головного розпорядника або розпорядника
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бюджетних коштів і виключати з кола виконавців головного бухгалтера (керівника фінансового підрозділу) відповідної установи, фактично спроможного виконати дії, що утворюють об’єктивну сторону бюджетного злочину, неправильно. Саме головний бухгалтер (керівник фінансового підрозділу), як
правило, уповноважується установчими документами юридичної особи на
підписання документів, у тому числі розпорядчих і розрахункових.
Н. А. Остап’юк, О. В. Процюк вказують, що досить часто до відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів притягаються саме працівники бухгалтерської служби або матеріально відповідальні особи. Керівники
підприємств, установ і організацій при цьому залишаються осторонь або сплачують досить символічний адміністративний штраф або ж притягуються за іншою статтею, аніж ст. 210 КК України [4, с. 357].
Однак, на нашу думку, необхідно в кожному конкретному випадку з’ясовувати, чи наділений головний бухгалтер (керівник фінансового підрозділу)
організації, що є розпорядником або одержувачем бюджетних коштів, повноваженнями в частині розпорядження бюджетними коштами. Підтвердженням цього є такий випадок з правозастосовної практики.
В. М. Руфановою, О. О. Титаренком запропоновано залежно від призначення бюджетних коштів, підстав їх отримання, а також соціально-рольової
компетенції всю сукупність осіб, які вчиняють злочини, пов’язані з незаконним
використанням бюджетних коштів, умовно об’єднати у три групи: 1) особи, які,
будучи представниками держави, наділені повноваженнями щодо ефективного управління бюджетними коштами (керівники управлінь та відділів виконавчих органів, органів місцевого самоврядування); 2) особи, які незаконно отримали бюджетні кошти та порушили порядок отримання та використання
бюджетних коштів (отримання коштів фінансової допомоги, субсидій, субвенцій, дотацій, компенсаційних виплат, переможці процедури державних закупівель); 3) особи, які законно отримали бюджетні кошти, однак використали
їх не за призначенням, усупереч бюджетному законодавству (суб’єкти
підприємницької діяльності, підрядні організації, виконавці державних чи регіональних цільових програм) [5, с. 80–81].
Р. Л. Степанюк, з урахуванням конкретного службового статусу й повноважень щодо бюджетних коштів усіх службових осіб, які можуть бути
суб’єктами злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства, розподіляє на кілька груп.
1. Службові особи – розпорядники бюджетних коштів:
– головні розпорядники (керівники, коло яких визначено в ч. 1 ст. 22
БК України, за умови, що в цей бюджетний період законом або рішенням
про бюджет їм встановлені бюджетні призначення);
– розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші
розпорядники нижчого рівня (керівники, які є підпорядкованими головним
розпорядникам, і мають у підпорядкуванні інших розпорядників бюджетних
коштів);
– інші розпорядники нижчого рівня (керівники бюджетних установ, які
не мають у підпорядкуванні нижчестоящих розпорядників бюджетних
коштів).
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2. Службові особи одержувачів бюджетних коштів – керівники та інші
службові особи підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності, які отримують бюджетні кошти у вигляді різних видів цільової
фінансової допомоги – субсидій, субвенцій, кредитів, дотацій, бюджетних
позичок, а також для проведення централізованих заходів або виконання
передбачених бюджетом програм.
3. Службові особи органів виконавчої влади, бюджетних установ, які не
є розпорядниками бюджетних коштів, але мають повноваження щодо їх
формування й використання. До цієї групи належать:
– керівники органів державної влади, які не є розпорядниками бюджетних коштів (Прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри та їхні заступники, Голова Ради міністрів АРК та його заступники);
– заступники керівників – розпорядників бюджетних коштів, керівники
структурних підрозділів установи, які самі не є розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів;
– головні бухгалтери, керівники фінансово-економічних підрозділів
бюджетних установ.
4. Службові особи Міністерства фінансів України, місцевих фінансових
органів, органів Державного казначейства України, які згідно із законодавством зобов’язані виконувати функції щодо забезпечення виконання бюджетів, обслуговування рахунків державного та місцевих бюджетів, бюджетних і небюджетних установ.
При цьому Р. Л. Степанюк виправдано зазначає, що характер службових повноважень вказаних груп суб’єктів впливає на можливість вибору
особами певного способу бюджетного злочину. Якщо, наприклад, головні
розпорядники бюджетних коштів можуть вчинити злочин шляхом видання
незаконного нормативно-правового акту, яким змінюється доходна або видаткова частина бюджету, то головні бухгалтери бюджетних установ унаслідок досить вузького кола службових повноважень мають об’єктивну
можливість одноосібно скоювати злочини лише шляхом використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню з порушенням порядку
документального оформлення відповідних фінансових і господарських операцій [6, с. 30-31].
Заперечення викликає четверта група службових осіб, які, на думку
Р. Л. Степанюка, можуть бути суб’єктами злочину, передбаченого попередньою редакцією ст. 210 КК України. Службові особи Міністерства
фінансів України, місцевих фінансових органів, органів Державного казначейства України, враховуючи конкретний службовий статус і повноваження
щодо бюджетних коштів, не можуть бути виконавцями цього злочину,
оскільки не можуть безпосередньо фактично вчинити суспільно небезпечне діяння, передбачене ст. 210 КК України.
Службові особи Міністерства фінансів України, місцевих фінансових
органів не здійснюють безпосереднього витрачання коштів, а просто
певним чином можуть брати участь у прийнятті рішення особою, уповноваженою на використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи
надання кредитів з бюджету. Службові особи органів Державного
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казначейства України фактично лише обслуговують рахунки, здійснюють
оплату за платіжними дорученнями розпорядників і одержувачів коштів. А
тому ці особи можуть бути лише іншими співучасниками, за винятком виконавця розглядуваного злочину (організаторами, підбурювачами або пособниками).
Суб’єктами розглядуваного злочину можуть бути й службові особи
суб’єктів господарської діяльності – юридичних осіб небюджетної сфери,
якщо одержані як дотації, субсидії чи субвенції кошти витрачаються ними
не відповідно до їх цільового призначення.
Розпорядник може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому
кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі) в межах
відповідних бюджетних асигнувань. Відповідно, суб’єктом злочину, передбаченого ст. 210 КК України, визнаються також службові особи одержувачів бюджетних коштів – суб’єктів господарювання, громадських чи інших організацій, які не мають статусу бюджетної установи, але які
уповноважені розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти
бюджету. З цього приводу в літературі зазначається, що у тому разі, коли
юридична особа приватного права отримала бюджетні кошти в рахунок виконання договору поставки, підряду, надання певних послуг, вона
наділяється правом власності на ці кошти, що включає можливість розпоряджатися ними на власний розсуд. Якщо ж та сама юридична особа одержує у власність бюджетні кошти для виконання певних державних чи регіональних програм, а також у вигляді фінансової допомоги (дотацій,
субвенцій, субсидій), за цими коштами зберігається цільове призначення, і
вона зобов’язана використовувати їх виключно на передбачені
відповідними нормативно-правовими актами чи рішеннями цілі. Нецільове
використання отриманих таким чином бюджетних коштів утворює склад
злочину, передбаченого ст. 210 КК України [7, с. 19].
Критерієм типологізації суб’єктів, які вчиняють зазначені злочини,
О. В. Тихонова обрала правомочність щодо вчинення операцій, предметом
яких є бюджетні кошти. Автором були виділені такі групи суб’єктів:
1) суб’єкти, які мають право на використання бюджетних коштів – розпорядники та одержувачі бюджетних коштів; 2) суб’єкти, які уповноважені на
скорочення видатків бюджету: а) розпорядники та одержувачі бюджетних
коштів – якщо діяння було вчинене з коштами, що вже зараховані на
рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України; б) головні розпорядники коштів –
якщо діяння вчинене щодо коштів, які знаходяться на єдиному казначейському рахунку та заплановані до використання конкретними особами;
3) суб’єкти, які мають право на розподіл видатків відповідно до обсягу надходжень, – головні розпорядники та розпорядники бюджетних
коштів [8, с. 13].
На думку О. О. Дудорова, вчиняти злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів, можуть також:
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– службові особи місцевих фінансових органів, тобто установ, що
відповідно до законодавства України здійснюють функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету;
– керівники бюджетних установ та організацій, які розпоряджаються
бюджетними коштами відповідно до затверджених кошторисів і планів
асигнувань;
– службові особи юридичних осіб небюджетної сфери, яким згідно з
чинним законодавством делеговано право розпоряджатись бюджетними
коштами;
– службові особи підприємств, установ, організацій, які не мають статусу бюджетних, однак у встановленому порядку через розпорядників бюджетних коштів отримують бюджетні кошти на певні програми, а також
фінансову допомогу за рахунок бюджетних коштів у формі дотацій, субвенцій, субсидій [9, с. 279].
Отже, суб’єкт злочину, передбаченого ст. 210 КК України, є спеціальним – фізична осудна особа, яка досягла 16 років та є службовою особою,
наділеною повноваженнями щодо використання бюджетних коштів,
здійснення видатків бюджету чи надання кредиту з бюджету (керівники та
головні бухгалтери (керівники фінансових підрозділів) організацій, що є
розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів).
Співучасниками злочину, передбаченого ст. 210 КК України, можуть
бути фізичні осудні особи, які досягли 16 років, та умисно спільно брали
участь у вчиненні цього злочину. Співвиконавцями злочину, передбаченого
ст. 210 КК України, можуть бути лише службові особи, які є суб’єктами дослідженого злочину. Інші співучасники (організатор, підбурювач або пособник) цього злочину можуть бути як загальними, так і спеціальними суб’єктами – фізичні осудні особи, які досягли 16 років.
Мотив і мета досліджуваного злочину можуть бути різними: користь,
небажання витрачати сили й час на належне оформлення правомірного
використання бюджетних коштів, прагнення поліпшити роботу бюджетної
установи або суб’єкта господарювання – одержувача бюджетних коштів,
особиста зацікавленість, вчинення в інтересах третіх осіб тощо.
Основними криміналістичними ознаками бюджетних злочинів, на справедливу думку Р. Л. Степанюка, є порушення встановленого порядку при
використанні бюджетних коштів, документальному оформленні відповідних
операцій; порушення правил оформлення і подання звітності про виконання бюджету; порушення порядку контролю за поверненням коштів у разі
виділення зворотної допомоги; ознаки, що вказують на власну корисну зацікавленість службових осіб, які виділяли бюджетні кошти; недосягнення
цілей, профінансованих із бюджету; ознаки, що вказують на неналежного
одержувача бюджетних коштів; невиконання або неналежне виконання
бюджету; виявлення контролюючими органами порушень фінансово-бюджетної дисципліни. На ці ознаки вказують в основному протиріччя у
відповідних документах [6, с. 64].
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Висновки. Таким чином, розглянувши криміналістичну характеристику
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 210 КК України, зроблено висновки про подальшу актуалізацію цієї проблематики. Предметом
цього злочину є бюджетні кошти. Етап підготовки до вчинення досліджуваного злочину може включати такі комплекси дій: 1) здійснення заходів,
спрямованих на полегшення його вчинення, а також уникнення (відтягування) виявлення цього злочину; 2) забезпечення одержання відповідних
коштів із бюджету. Способами вчинення розглядуваного злочину
визнається всього два вказаних у БК України порушення бюджетного законодавства: 1) нецільове використання бюджетних коштів (п. 24 ч. 1
ст. 116); 2) без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч БК України або закону про Державний бюджет України на
відповідний рік: а) здійснення видатків бюджету; б) надання кредитів з бюджету (п. 29 ч. 1 ст. 116). Приховування слідів бюджетного злочину може полягати у знищенні або приховуванні документів, у яких відображаються
операції з бюджетними коштами, а також у складанні цих документів з неправдивими даними, згідно з якими кошти нібито були використані у
відповідності зі встановленим порядком. Обстановку вчинення злочинів у
сфері формування та використання бюджетних коштів значною мірою
визначають такі основні фактори, як: періодичний характер дії значної кількості нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні правовідносини;
розгалуженість бюджетного законодавства; суперечливість окремих норм,
що регулюють правовідносини у бюджетній сфері; неузгодженість ст. 210
КК України з нормами чинного бюджетного законодавства; недоліки системи контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Типовими
наслідками скоєння аналізованого злочину є спричинення ним шкоди
фінансуванню та здійсненню програм і заходів, які реалізуються за рахунок
відповідних бюджетних коштів. Суб’єкт досліджуваного злочину є спеціальним – фізична осудна особа, яка досягла 16 років та є службовою особою,
наділеною повноваженнями щодо використання бюджетних коштів,
здійснення видатків бюджету чи надання кредиту з бюджету. Мотив і мета
розглядуваного злочину можуть бути різними: користь, небажання витрачати сили й час на належне оформлення правомірного використання бюджетних коштів, прагнення поліпшити роботу бюджетної установи або
суб’єкта господарювання – одержувача бюджетних коштів, особиста зацікавленість, вчинення в інтересах третіх осіб тощо.
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FORENSIC CHARACTERISTICS OF THE MISUSE OF BUDGET FUNDS,
THE IMPLEMENTATION OF BUDGET EXPENDITURES, OR THE PROVISION
OF LOANS FROM THE BUDGET WITHOUT ESTABLISHED BUDGET
ALLOCATIONS OR IN EXCESS OF THEM
V. Kutsenko
D. Shyian
O. Shyian
The article deals with the analysis of scientific views, theoretical provisions, and
legislation, examines the forensic characteristics of the misuse of budget funds, for
budget expenditures or provision of credits from the budget without determined
budget purposes or with their excess.
The article of the crime under investigation is budgetary funds. The stage of
preparation for the commission of this crime may include the following sets of actions: 1) implementation of measures aimed at facilitating the commission of a crime,
as well as avoiding (delaying) its identification; 2) ensuring the receipt of appropriate
funds from the budget. The methods of committing the crime in question are recognized as only two violations of budgetary legislation specified in the Budget Code of
Ukraine: 1) inappropriate use of budget funds (Paragraph 24 of Part 1 of Article 116);
2) without established budgetary allocations or with their exceeding contrary to the
Budget Code of Ukraine or the law on the State Budget of Ukraine for the corresponding year: a) implementation of budget expenditures; b) granting loans from the
budget (Paragraph 29 of Part 1 of Article 116). Typical consequences of the commission of the analyzed crime are causing them harm to the financing and implementation of programs and activities implemented at the expense of the corresponding budgetary funds. The subject of the crime under investigation is a special
person – a sane person who has reached the age of 16 and who is an official authorized to use budget funds, implement budget expenditures or provide a loan from
the budget. The motive and purpose of the crime under consideration can be different: self-interest, unwillingness to spend time and effort on the proper registration of
the lawful use of budgetary funds, the desire to improve the work of a budgetary
institution or a business entity – the recipient of budgetary funds, personal interest,
the commission in the interests of third parties.
Key words: forensic characteristics, crime, way of committing, misuse, budget
funds, expenditure, provision of credits, budget.
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ПІДТВЕРДЖЕННІ ЗБИТКІВ ВІД НЕСТАЧІ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ АБО ГРОШОВИХ КОШТІВ У ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ
Стаття присвячена дослідженню питань, що виникають при проведенні
експертиз, які стосуються визначення та підтвердження збитків від нестачі у приватних підприємців, якими не проводиться бухгалтерський облік.
Метою статті є визначення підходів до проведення експертного економічного дослідження при підтвердженні збитків від нестач у приватних
підприємців.
Ключові слова: експерт, інвентаризація, нестача, бухгалтерський
облік, первинний документ, приватний підприємець.

Постановка проблеми. Багато підприємців вважають, що вони, як
фізична особа-підприємець (далі – ФОП), не зобов’язанні збирати та зберігати
бухгалтерську документацію, вести облік своєї господарської діяльності. Адже
саме законодавство України звільняє їх від такого обов’язку. При цьому,
хотілося б звернути увагу, що після того, як підприємець успішно пройшов
процедуру реєстрації ФОП, він повинен дотримуватися основних принципів
самостійного ведення бухгалтерського і податкового обліку: оплачувати
податки, здавати звітність, вести облік доходів, збирати й зберігати первинну
документацію, стежити за змінами в законодавстві.
Необхідність зберігати не тільки всі звіти, які подаються до органів податкової служби, а також, необхідність зберігання первинних документів на поставку товару та розрахунки за поставлений товар часто диктується часом,
тими чи іншими обставинами. Адже, при відсутності документального підтвердження господарських операцій ФОП втрачає можливість відстояти свої права
в судах, а також, виникає ризик втрати майна, коштів та інших активів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання документального і
нормативного підтвердження результатів діяльності ФОП, при відсутності
даних бухгалтерського обліку, в процесі проведення експертного економічного дослідження неодноразово піднімалися різними експертами та науковими працівниками. Так, Нижник Тетяна (керівник експертної групи MCFR
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Головбух) надає роз’яснення щодо застосування з нового 2022 року більшістю ФОПів реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), що означає обов’язкове ведення товарного обліку операцій. Також, наголошує на
веденні бухгалтерського обліку Онищенко Віктор (бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук м. Чернігів)5.
Ольга Клебан (експерт з обліку й оподаткування) наголошує на розмірі
відшкодування заподіяної підприємству (установі, організації) шкоди, яку
визначають за фактичними втратами, на підставі даних бухобліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами (ч. 1 ст. 1353 Кодексу
законів про працю України (далі – КЗпП) [1]). За її словами, якщо мовимо
про нестачу грошових коштів чи зайві виплати, то розмір шкоди дорівнює
розміру фактичної суми таких втрат.6
Леонід Гуйда (аудитор) в Українському бухгалтерському тижневику доречно зауважує, що контроль за рухом цінностей ще нікому не зашкодив,
окрім злодіїв7.
Мета дослідження. Мета дослідження полягає у з’ясуванні питання
документального підтвердження фінансово-господарської діяльності
фізичної особи-підприємця, тобто ведення бухгалтерського обліку по наявним первинним документам.
Викладення основного матеріалу. Чинним законодавством визначено, що у зв’язку з тим, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» норми його положень (стандартів) бухгалтерського обліку на облік фізичної особи
підприємця не поширюються, питання організації бухгалтерського обліку у
підприємця належить до компетенції самого підприємця [2], тому у окремих
приватних підприємців документи не завжди відповідають типовій формі.
Документи часто являють собою записи довільної форми (у зошитах або
розлінованих аркушах паперу, інше) з зазначенням дати здійснення господарської операції та загальної суми такої операції, без зазначення
аналітичних даних, які б давали можливість ідентифікувати ту чи іншу операції. При цьому, у ФОПів відсутній будь-який аналітичний облік.
За таких умов, в ході проведення експертизи щодо документального
підтвердження недостачі товарно-матеріальних цінностей або суми сплачених за них коштів, перед експертом виникають задачі, що майже не
підлягають вирішенню.
Як свідчить багаторічна практика господарської діяльності всіх господарюючих суб’єктів єдиним методом встановлення та підтвердження нестачі активів є проведення інвентаризації. Згідно із загальним визначенням
інвентаризація – це фактична перевірка і документальне підтвердження
наявності та стану, оцінка активів та зобов’язань.
5

https://www.golovbukh.ua/article/7813-vedennya-buhgalterskogo-oblku-na-pdprimstv
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/138239
7
https://dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/47/47pr3.html
6
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Проведення інвентаризації на підприємствах врегульовано в ст. 10 Закону Про бухгалтерський облік та вимогами Положення про інвентаризацію
активів та зобов’язань [2; 3].
Але дія Закону Про бухгалтерський облік і відповідно Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань не поширюється на таку категорію
суб’єктів господарювання як фізичні особи-підприємці.
На сьогодні відсутні нормативні вказівки щодо порядку організації,
строків, вимог до документального оформлення інвентаризації товарноматеріальних цінностей для фізичних осіб-підприємців. При цьому, Податковий кодекс України [4] має чіткі вказівки про те, що у платників податків (в
т.ч. фізичних осіб-підприємців) може бути проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.
Так, згідно з п.п. 20.1.9 ст. 20 Податкового кодексу України контролюючі
органи мають право вимагати під час проведення перевірок від платників
податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів,
товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.
Фізична особа-підприємець під час проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки може (але не зобов’язана) використовувати зразки форм первинних документів, які передбачені для
використання юридичними особами.
Проведення інвентаризації передбачає звірку фактичної наявності активів із даними бухгалтерського обліку. При цьому, положення Закону Про
бухгалтерський облік на ФОП не поширюються і відповідно до ст. 296 Податкового кодексу України передбачено, що підприємці ведуть лише облік
у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.
Виходячи із практики більшість підприємців не ведуть облік всіх господарських операцій та навіть не в повній мірі забезпечують збереження первинних документів або не контролюють повноту зазначення всіх обов’язкових реквізитів в первинних документах, вимоги до оформлення яких
визначено теж в Законі Про бухгалтерський облік та в Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [2; 5]. Слід звернути увагу, що дія Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку теж обмежена лише підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від
форм власності, установами та організаціями, основна діяльність яких
фінансується за рахунок коштів бюджету.
Згідно з діючими нормативними актами документальним підтвердженням
оформлення господарських операцій між суб’єктами підприємницької діяльності, в рамках укладених між ними договорів, є належним чином складені первинні документи, на даних яких базується бухгалтерський та податковий облік.
Відповідно до ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України [6], який поширюється на підприємців, як суб’єктів господарювання, усі суб’єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї
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роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України,
іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і
зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та
подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
При проведенні експертиз з питань підтвердження розміру збитків внаслідок нестачі у підприємців виникає ряд складнощів в частині неналежного
оформлення результатів інвентаризацій або навіть відсутність їх в матеріалах
кримінального провадження. Відсутність повного бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій не дає можливості під час проведення експертизи
підтвердити правильність визначення результатів проведеної інвентаризації.
Відповідно до ч. 2 ст. 242 Кримінально процесуального кодексу
України [7] слідчі органи зобов’язані забезпечити проведення експертизи
для підтвердження розміру матеріальних збитків.
Згідно п. 2.2. Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку [5] підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. При реалізації товарів за готівку
допускається складання первинного документа не рідше одного разу на
день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть
складатися зведені документи (далі первинні документи).
Пунктом 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у
бухгалтерському обліку визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні
мати такі обов’язкові реквізити:
– назву документа (форми);
– дату і місце складання;
– назву підприємства, від імені якого складено документ;
– зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської
операції;
– посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення;
– особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу,
яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Для підтвердження виконання господарської операції на отримання
продукції для експертного дослідження надаються накладні, складені в
довільній формі, про відпуск товарів різних категорій із виведенням загальної кількості залишку по накладній.
Бухгалтерський облік та податкове супроводження у ФОП – це заповнення
книги доходів (у разі її ведення), правильний розрахунок всіх податків та контроль за своєчасністю їх сплати, складання та надання всієї необхідної звітності, а також відстеження змін в законодавстві щодо діяльності ФОП.
З 2021 р. підприємці на єдиному податку 1 – 3 груп можуть не вести Книгу
обліку доходів в паперовому вигляді, як це було раніше. Тепер вести облік доходів можна в будь-якому зручному для підприємця форматі: зошит, програма
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Exсel, стара Книга доходів, програма обліку і т.д. Також, тепер можна не записувати підсумки за день, а вести облік сумарно за місяць.
Попри те, який формат ведення обліку доходів вибере підприємець,
варто записувати всі надходження (готівкові й безготівкові) щодня, оскільки
в кінці місяця можна і не згадати, що отримували якісь гроші.
За загальним правилом, визначеним ч. 1 ст. 1353 КЗпП [1], розмір заподіяної підприємству (установі, організації) шкоди визначають за фактичними втратами, на підставі даних бухобліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з
установленими нормами.
Висновки. Не врегулювання зазначеного питання на законодавчому рівні
стає причиною відмови у проведенні експертизи або підштовхує експерта до
проведення ревізійних дій – виведення залишків активів на дату проведення
інвентаризації, що відповідно до п. 1.1 розд. ІІІ «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових
експертиз та експертних досліджень [8] визначено, як проведення ревізійних
дій, які не належать до завдань економічної експертизи.
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CONCERNING THE EXPERT’S COMPETENCE IN DOCUMENTARY
CONFIRMATION OF DAMAGES FROM LACK OF COMMODITY AND
MATERIAL VALUES OR CASH IN PRIVATE ENTREPRENEURS
T. Akhankina
The article is devoted to the research of issues arising during the expertise, related to the determination and confirmation of losses from shortages in private entrepreneurs who does not keep accounting.
The purpose of the article is to determine the approaches to conducting expert
economic research in confirming the losses from shortages in private entrepreneurs.
The purpose of the research is to clarify the issue of documentary confirmation
of financial and economic activity of individual entrepreneur, i.e. conducting accounting according to the available primary documents.
Due to the fact that in accordance with current legislation, the provisions of the
accounting regulations do not apply to the registration of individual entrepreneur, the
organization of accounting for the entrepreneur belongs to the competence of the
entrepreneur.
Also, the issue of conducting an inventory of fixed assets, commodity and material values, funds, removal of balances of commodity and material values, cash,
and registration of its results is not regulated by law for individual entrepreneurs.
When conducting expertise on issues of confirmation of the amount of losses due to
shortages, entrepreneurs have a number of difficulties in terms of improper registration
of inventory results or even their absence in the materials of criminal proceedings. The
lack of complete accounting of all business transactions does not allow the expertise to
confirm the correctness of determining the results of the inventory.
Non-settlement of this issue at the legislative level becomes the reason for refusal to conduct the expertise or pushes the expert to conduct audit actions – the
removal of asset balances on the date of the inventory.
Key words: expert, inventory, shortage, accounting, primary document, private
entrepreneur.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
Досліджуються питання, що виникають при визначенні юридичними особами розміру плати до бюджету єдиного податку та податку на додану
вартість у період воєнного стану в Україні.
Приділено увагу проблемі визначенням об’єкту оподаткування єдиним податком та формуванню податкового кредиту у період воєнного стану в
Україні.
Ключові слова: воєнний стан, єдиний податок, податковий кредит.

Постановка проблеми. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії
норм на період дії воєнного стану» (далі – Закон) від 15.03. 2022 № 2120IX, прийнятого у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України, Верховною Радою України з 01.04.2022, до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, з 17.03.2022,
внесено зміни до розд. XIV Податкового кодексу України (далі –
ПК України) [1].
Зокрема, з 01.04.2022, юридичні особи – суб’єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного
року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень, можуть бути платниками єдиного податку третьої групи. До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах (п. 11 Закону) [2].
Для обрання, або переходу на спрощену систему оподаткування,
суб’єкт господарювання до останнього числа місяця, що передує періоду
переходу на спрощену систему оподаткування, подає до контролюючого
органу за місцем податкової адреси заяву (ст. 11 Закону) [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Раніше в науковій літературі питання оподаткування юридичних осіб у період воєнного стану в
Україні не висвітлювалися.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні під час проведення економічних експертиз питання щодо визначення юридичними особами
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розміру плати до бюджету (єдиного податку та податку на додану вартість),
у період воєнного стану в Україні.
Викладення основного матеріалу. Податковим (звітним) періодом
для платників єдиного податку, які використовують особливості оподаткування, є квартал.
Платник податку має право самостійно відмовитися від використання
особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем,
у якому прийнято таке рішення.
Платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, не можуть бути:
1) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи –
підприємці), які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних
ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі
тоталізатора); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних
матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з
роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових
вин); видобуток, реалізацію корисних копалин;
2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди,
лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші
фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
4) фізичні та юридичні особи – нерезиденти.
Відсоткова ставка для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлюється у розмірі 2 %
доходу.
При цьому, платники єдиного податку третьої групи, які використовують
особливості оподаткування, звільняються від обов’язку нарахування,
сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість з операцій із постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Режим єдиного податку за ставкою 2 % має тимчасовий строк дії, з
наступним автоматичним встановленням порядку нарахування податку на
додану вартість, а тому відрізняється від єдиного податку, передбаченого
п. 291.5 ст. 291 ПК України [1].
Після припинення, або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, платники єдиного податку, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували
особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України,
втрачають право на використання особливостей оподаткування і автоматично
вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі
платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування
(пп. 9.9 п. 9 підрозділу 8 розд. ХХ «Перехідні положення») ПК України [1].
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Застосування ставки податку у розмірі 2 % доходу передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Після завершення воєнного стану, автоматично відновлюються правила нарахування та сплати податку на додану вартість:
– у платника податку на додану вартість зберігається право на використання сум податку, включеного до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 %, за товарами/послугами не реалізованими в період перебування на спрощеній
системі оподаткування за ставкою 2 %, при обчисленні податкових зобов’язань з податку на додану вартість у податковій звітності за перший
звітний період після завершення дії воєнного/надзвичайного станів та подальші звітні періоди (пп. 9.9 п. 9 підрозділу 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК України) [1];
– платнику податку, у податковій звітності за перший звітний період, необхідно нарахувати податкові зобов’язання на вартість товарів, послуг, необоротних активів використаних (поставлених, реалізованих) у не оподатковуваних операціях (реалізованих у період дії воєнного, надзвичайного стану), суми
податку за якими були включені до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 %:
– за товарами/послугами – виходячи з вартості придбання таких товарів, послуг,
– за необоротними активами, що фактично використані (поставлені,
реалізовані) в період перебування такого платника на спрощеній системі
оподаткування за ставкою 2 % доходу – виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового)
періоду, протягом якого здійснюються такі операції (п. 198.5 ст. 198
ПК України) [1].
Такі операції відображаються у відповідних рядках рядка 4 «Нараховано податкових зобов’язань, відповідно до пункту 198.5 статті 198 та
пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України, за операціями, що
оподатковуються» податкової декларації з податку на додану вартість.
Не пізніше останнього дня першого звітного періоду після завершення
дії воєнного/надзвичайного станів, платник має скласти та зареєструвати
в Єдиному реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну за
такими товарами/послугами, необоротними активами.
Доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будьякий дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій
формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній
формі (ст. 291 ПК України) [1].
Дохід платників податків юридичних осіб, що знаходяться на загальній
системі оподаткування, визнається за датою переходу покупцеві права
власності на такий товар; дохід від надання послуг та виконання робіт
визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого
відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання
робіт або надання послуг (ст. 137 ПК України) [1].
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Тоді як, датою отримання доходу платника єдиного податку, є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, у т.ч. отримання попередньої оплати (авансу) та дата
підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (ст. 292 ПК України) [1].
Отже, для платників податків (юридичних осіб), що знаходяться на загальній системі оподаткування, датою отримання доходу є дата відвантаження доходу, тоді як датою отримання доходу платника єдиного податку,
є дата надходження грошових коштів, товарів/робіт послуг за одержаний
товар.
Як виняток, до суми доходу платника єдиного податку третьої
групи (юридичні особи), за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених
цим Кодексом (ст. 292.3 ПК України) [1].
При цьому, до складу доходу платника єдиного податку не включаються: суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом,
вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні
податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу
фізичної особи – підприємця (п. ст. 292.11 ПК України) [1].
Також з 17.03.2022, протягом дії правового режиму воєнного/ надзвичайного стану, внесені зміни до порядку визначення податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у разі, якщо
підприємство не є платником єдиного податку за ставкою 2 %:
– не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних податком на додану вартість операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари:
– придбані в оподатковуваних податком на додану вартість операціях,
знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії
воєнного, надзвичайного стану;
– придбані в оподатковуваних податком на додану вартість операціях
та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь
добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії
воєнного, надзвичайного стану.
– не є постачанням товарів та послуг передача/надання товарів та послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній
службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі
України з надзвичайних ситуацій, Управлінню державної охорони України,
Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним
відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням,
військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення
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оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, а також
на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладів охорони здоров’я державної, комунальної
власності, та/або структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім
випадків, якщо такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.
Отже, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії
воєнного стану» передбачено, що на товари/послуги, які були передані/надані на потреби оборони, або товари знищені внаслідок воєнних дій,
положення п. 198.5 ст. 198 Податкового Кодексу України не застосовується.
На пальне, для платників податків на період дії правового режиму воєнного стану, передбачено пільгову ставку з податку на додану вартість у розмірі 7 % (2, п. 11 ПК України) [1].
Проте, якщо у платника податку на додану вартість виникне від'ємне
значення з податку на додану вартість внаслідок операцій із паливом до
якого застосовувалася пільгова ставка 7 %, то такі платники втрачають
право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, а таке
від'ємне значення може зарахуватися лише до податкового кредиту
наступного звітного періоду. Як виняток з цього правила підпадають платники податків, у яких виникло від’ємне значення з податку на додану
вартість, внаслідок експорту такого палива (2, п. 11 ПК України) [1].
Одним з найголовніших питань для платників податків є питання можливості врахування податкового кредиту за операціями під час дії воєнного
стану: на період дії правового режиму воєнного стану, дозволяється формування податкового кредиту за операціями з придбання товарів/послуг, за
якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них.
До складу податкового кредиту звітного періоду включаються суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями
з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (2, п. 11 ПК України) [1].
Проте, протягом шести місяців після припинення або скасування дії
воєнного стану, податковий кредит, задекларований платниками під час дії
воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових)
документів,
підлягає
обов’язковому
уточненню (приведенню
у
відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків
коригування, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (2, п. 11) [1].
Висновки. Отже, при проведенні експертних досліджень, пов’язаних з
визначенням юридичними особами розміру плати до бюджету єдиного
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податку та податку на додану вартість у період воєнного стану в Україні,
експерту необхідно дослідити документи за формою та змістом відображених в них операцій, дослідити відповідність записів в документах вимогам
нормативних актів та зіставити дані бухгалтерського обліку та податкової
звітності за відповідні періоди.
Метою експертного економічного дослідження, при вирішенні завдань
щодо нарахування єдиного податку та податку на додану вартість у період
воєнного стану в Україні є документальне та нормативне підтвердження
формування повноти нарахувань податків до бюджету.
Перелік посилань
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PECULIARITIES OF TAXATION OF LEGAL ENTITIES DURING MARTIAL
LAW IN UKRAINE
I. Syvova
The article is devoted to the study of the issue of determining the amount of
payment by legal entities to the budget of the single tax and value added tax during
martial law in Ukraine.
The purpose of the article is to determine the approaches to conducting expert
economic research, in solving problems related to the calculation of a single tax and
value added tax.
Payment of the single tax and value added tax during martial law in Ukraine,
provided by the Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and
Other Legislative Acts of Ukraine regarding the Validity of Norms for the Period of
Martial Law” as of March 15, 2022, No. 2120-IX.
The purpose of expert economic research in solving problems of charging a single tax and value added tax during martial law in Ukraine, is a documentary and
regulatory solution to the problem of charging payments to the budget.
Key words: martial law, single tax, value added tax, tax credit.
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Аналіз практики використання спеціальних товарознавчих знань свідчить, що для проведення досліджень на сучасному рівні необхідне розроблення теоретичних проблем, серед яких актуальним є класифікація судовотоварознавчих експертиз. Авторами розроблена класифікація судово-товарознавчих експертиз за: ступенем узагальнення та субординацією; видом
розв’язуваних задач; видами досліджуваного об’єкту.
Ключові слова: судово-товарознавча експертиза, класифікація судових
експертиз, спеціальні товарознавчі знання, спеціаліст-товарознавець,
експертиза продовольчих і непродовольчих товарів.
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Постановка проблеми. Успіх розслідування злочинів у сфері економіки, крадіжок товарно-матеріальних цінностей, багато в чому залежить
від того, наскільки повно використовуються можливості спеціальних товарознавчих знань. Такі знання дозволяють правильно кваліфікувати,
успішно розслідувати та об’єктивно розглядати в судовому засіданні вчинені злочини.
Спеціальні товарознавчі знання є системою науково обґрунтованих, не
загальновідомих, не правових, практикою апробованих знань, навичок і
вмінь, набутих особою під час професійного навчання за спеціальністю
«товарознавство», які використовуються для дослідження товарів, робіт і
послуг з метою встановлення їх товарних властивостей, фактичного стану,
вартості та іншої споживацької інформації у ході вирішення завдань кримінального провадження.
Аналіз практики використання спеціальних товарознавчих знань свідчить, що для проведення досліджень на сучасному рівні необхідне розроблення теоретичних проблем, серед яких актуальним є класифікація судовотоварознавчих експертиз.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різні періоди проблеми
використання спеціальних товарознавчих знань викликали інтерес вітчизняних та зарубіжних учених-криміналістів, зокрема М. С. Алексєєва,
Н. І. Альхамова, В. В. Архіпова, В. Д. Арсеньєва, К. А. Букалова, Л. І. Георгієва, Г. В. Дашкова, О. О. Закатова, С. Г. Коваленка, С. С. Толмачової,
О. I. Лозового, Я. С. Сапошинського, Л. О. Сергеєва та ін. Однак питання
класифікації судово-товарознавчих експертиз у публікаціях даних авторів
розглядалися фрагментарно.
Мета дослідження. Метою дослідження є розроблення класифікації
судово-товарознавчих експертиз за: ступенем узагальнення та субординацією; видом розв’язуваних задач; видами досліджуваного об’єкту.
Викладення основного матеріалу. Загальновідомо, що будь-яка класифікація, згідно правил логіки, повинна відповідати правилам поділу понять:
– співрозмірність поділу – обсяг членів класифікації, разом узятих, має
дорівнювати обсягу класифікації загалом;
– поділ має здійснюватися на одній основі – в одній класифікації необхідно застосовувати одну й ту ж саму основу;
– члени класифікації повинні взаємно виключати один одного – жоден
з таких членів не повинен входити до обсягу іншого класу;
– поділ на класи має бути безперервним – перехід здійснюється до
найближчих класів не перескакуючи через них;
– виразність основи поділу – ознака, за якою здійснюється класифікація, повинна бути точною і ясною, щоб її не можна було розуміти по
іншому.
Розглянемо більш детально сучасні пропозиції щодо класифікації судово- товарознавчих експертиз.
Представники «харківської школи криміналістики» товарознавчі
експертизи пропонують поділяти на експертизи товарів народного споживання та транспортно-товарознавчі [1, с. 172].
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Фахівці науково-дослідного інституту проблем кримінології, криміналістики і судової експертизи МЮ Республіки Беларусь вважають, що
поділяти такі експертизи не доцільно і виділяють лише судово-товарознавчу експертизу, виокремлюючи її різноманітні задачі [2, с. 644-645].
Є. Р. Росинська пропонує розподіл судово-товарознавчої експертизи
на експертизи продовольчих і непродовольчих товарів [3, с. 495].
М. Г. Щербаковський, запропонував виокремлювати експертизу промислових товарів, експертизу харчових товарів, автотоварознавчу експертизу [4, с. 385-391].
Автори посібника «Експертизи у судовій практиці» за редакцією
В. Г. Гончаренка, серед яких представники Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, вважають за доцільне розрізняти: судово-товарознавчу експертизу та автотоварознавчу
експертизу [5, с. 240-250].
У Переліку видів судової експертизи, які виконуються у підрозділах
Експертної служби МВС України, а також у Переліку експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівниками експертної служби МВС України, товарознавча експертиза розділена
на наступні види: 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини
та споживчих товарів»; 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних
засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»;
12.3 «Оцінка судноплавних засобів»; 12.4 «Оцінка літальних апаратів»;
12.5 «Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння»;
10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд»;
10.14 «Оцінка земельних ділянок» [6].
Як бачимо в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції
України від 08.10.1998 № 53/5 [7], п. 1.2.4 виокремлені судово-товарознавчі
дослідження: машин, обладнання, сировини та споживчих товарів; транспортно-товарознавча; військового майна, техніки та озброєння.
Згідно Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних
спеціалізованих експертних установах, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3503/5 [8], у додатку 1 зазначено, що
судово-товарознавчі дослідження можуть поділятися на: – визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання; – визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру
збитку, завданого власнику транспортного засобу; – оцінка судноплавних
засобів; оцінка літальних апаратів; оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння.
Положенням про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки
України та атестацію судових експертів затвердженого Наказом Служби
безпеки України від 24.12.2014 № 855 [9], до переліку основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється
кваліфікація судового експерта фахівцям експертних підрозділів СБУ, класом експертиз визначена – товарознавча експертиза, а її видом та
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підвидами – машин, обладнання, сировини та споживчих товарів; грального обладнання. А також транспортно-товарознавча – в ході якої визначається вартість колісних транспортних засобів та розмір збитку, завданого
власнику транспортного засобу; експертиза військового майна, яка
здійснює оцінку майна і техніки військового призначення та озброєння.
У Переліку науково-технічної та довідкової літератури, що використовується при проведенні товарознавчої експертизи (додаток 15 до Наказу
Міністерства юстиції України № 1722/5 від 30.07.2010) [10] зазначаються
джерела, якими доцільно користуватися під час застосування спеціальних
товарознавчих знань. Хоча, вивчення нами архівних експертних проваджень судово-товарознавчої експертизи, показало, що під час проведення даної експертизи, експерти, зазвичай, використовували методичні та
інформаційні джерела у вигляді експертних методик.
При цьому зазначаються види судово-експертних досліджень: – визначення якості та виявлення фальсифікації продовольчих товарів; – оцінки
майна, нерухомості, майнових і немайнових прав, бізнесу, техніки та обладнання; – експертизи продовольчих товарів; – експертизи одягу хутряних та
шкіряних виробів; – експертизи трикотажних та швейних виробів; експертизи парфюмерно- косметичних товарів; – експертизи взуття; експертизи
шкіряної галантереї; – експертизи побутових електроосвітлювачів;
– експертизи меблів; – визначення втрати якості непродовольчих товарів;
– експертизи машин та обладнання; – оцінки конфіскованого та іншого
майна; – визначення вартості продовольчих товарів; – визначення якості
різних груп промислових товарів; – оцінки об’єктів господарювання: худоби,
птиці та інших живих тварин; – дослідження вантажних і вантажопасажирських колісних транспортних засобів з визначення відповідності їх характеристик товарним позиціям Українського класифікатора товарів
зовнішньоекономічної діяльності; – визначення ринкової вартості товару в
країні придбання чи походження на момент його перетинання митного кордону України; – визначення вартості товарів будівельної групи; – судовотоварознавчої експертизи аудіовізуальної продукції та програмного забезпечення;
– судово-товарознавчої
експертизи
друкарської
продукції [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 та ін.].
Вищий арбітражний суд України та Міністерство юстиції України спільним Наказом № 11/40/5 від 14.07.1998 «Про Довідник з підготовки матеріалів, що направляються на судову експертизу арбітражними судами» [19], з метою покращання інформованості суддів арбітражних судів
про сучасні можливості судової експертизи – як одного із засобів доказу
обставин, встановлення яких потребує наукових, технічних або спеціальних знань у розгляді справ у господарських спорах, а також скорочення
часу, що витрачається суддями на призначення судових експертиз, визначили що найчастіше арбітражними судами з поміж інших експертиз призначаються товарознавчі та автотоварознавчі.
При цьому у розділі VIII зазначеного довідника вказується, що
спеціальні товарознавчі знання, можуть використовуватися під час дослідження: будівельних об’єктів, меблів, ювелірних виробів, косметики,
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галантерейних виробів, канцелярських товарів, одягу, взуття, побутової
техніки, фото-, радіо- та відеоапаратури і матеріалів, обчислювальної техніки. Об’єктами дослідження даного виду можуть бути й інші товари, якщо
в експертній установі є фахівці відповідної спеціалізації.
У даному довіднику різновидом товарознавчої експертизи визначена–
автомобільно-товарознавча експертиза (автотоварознавча експертиза).
У проаналізованих нами публікаціях [20; 21; 22; 23 та ін.] автори виокремлюють спеціальні товарознавчі знання, які використовуються під час
дослідження: – промислових товарів; – споживчих товарів; – товарів на які
не встановлені роздрібні ціни; – послуг; – експертиза по документах; – експертиза щодо оцінки майна; – експертиза щодо розрахунку
втрати якості непродовольчих товарів; – судово-товарознавчі експертизи
під час розслідування тих чи інших кримінальних правопорушень (злочинів); – верхнього одягу; – хутряних виробів; – взуття; – медичного обладнання; – парфумерно-косметичних товарів; – виробів, що пройшли хімічне
чищення; – книг і книгодрукарської продукції; – меблевих виробів; – культурних цінностей, предметів живопису і прикладного мистецтва; – годинників; – ювелірних виробів; – ювелірних виробів із дорогоцінних металів,
каміння та антикваріату (комплексне дослідження).
Висновки. Узагальнюючи вищевикладені пропозиції та результати
нашого емпіричного дослідження, ми пропонуємо власну класифікацію судових товарознавчих експертиз за різними підставами.
1. За ступенем узагальнення, субординацією судово-товарознавчі
експертизи доцільно розподілити на: на клас, роди, види та підвиди.
Клас: товарознавчі експертизи.
Роди: а) товарознавча експертиза продовольчих товарів; б) товарознавча експертиза непродовольчих товарів; в) товарознавча експертиза
робіт і послуг.
Види (підвиди):
а) товарознавча експертиза продовольчих товарів поділяється на:
– експертиза товарів рослинного походження;
– експертиза товарів тваринного походження;
– експертиза товарів змішаного походження.
б) товарознавча експертиза непродовольчих (промислових) товарів
поділяється на:
– експертиза товарів народного споживання (споживчих товарів);
– транспортно-товарознавча експертиза (автотоварознавча; експертиза військових транспортних засобів; експертиза судноплавних засобів;
експертиза літальних апаратів);
– експертиза машин, обладнання, сировини (експертиза військового
майна, техніки та озброєння);
– експертиза нерухомого майна, нерухомості (експертиза цілісних майнових комплексів; експертиза будівель; експертна грошова оцінка земельних ділянок (паїв));
– експертиза культурних цінностей;
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– експертиза предметів живопису і прикладного мистецтва (експертиза
предметів живопису та графіки; експертиза скульптури; експертиза предметів народних промислів; експертиза предметів сервіровки стола та ін.);
– експертиза годинників;
– експертиза товарів цінних паперів;
– експертиза товарів майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (експертиза аудіовізуальної продукції та програмного забезпечення);
– експертиза одягу (експертизи трикотажних виробів; експертизи швейних виробів; експертиза текстильних виробів; експертиза хутряних виробів;
експертиза шкіряних виробів; експертиза верхнього одягу та ін.);
– експертиза хутряних виробів;
– експертиза парфюмерно-косметичних товарів;
– експертиза взуття;
– експертиза галантереї (експертиза шкіряної галантереї);
– експертиза побутової техніки (експертиза фото-, радіо- та відеоапаратури; експертиза обчислювальної техніки; експертиза побутових електроосвітлювачів та ін.);
– експертиза меблевих виробів;
– експертиза об’єктів господарювання (худоби, птиці та інших живих
тварин);
– експертиза товарів будівельної групи;
– експертизи друкарської продукції (експертиза книг і книгодрукарської
продукції та ін.);
– експертиза ювелірних виробів (експертиза виробів із дорогоцінних
металів; експертиза виробів із дорогоцінного каміння);
– експертиза канцелярських товарів;
– експертиза медичного обладнання;
в) товарознавча експертиза послуг.
2. Класифікація судових товарознавчих експертиз за видом
розв’язуваної задачі.
– товарознавча експертиза, щодо розв’язання класифікаційних задач (визначення (встановлення) відповідності: товарних характеристик досліджуваних об’єктів базовим даним (реєстрам і т. ін.), даним аналогічних
виробів, маркувальним даним зафіксованим на ярликах чи етикетках, приналежності одному і тому ж виду чи артикулу);
– товарознавча експертиза, щодо розв’язання діагностичних задач (встановлення: наявності дефектів і їх впливу на якість виробів;
відповідності (невідповідності) якісних характеристик виробів стандартним
і еталонним вимогам; фактичних даних пов’язаних з дотриманням (недотриманням) правил упакування, маркування, зберігання, транспортування,
розбракування, переоцінки і зниження ціни товару).
3. Класифікація судових товарознавчих експертиз за видом досліджуваного об’єкту.
– товарознавча експертиза, об’єктами дослідження якої є безпосередньо лише вироби (товарного походження);
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– товарознавча експертиза, об’єктами дослідження якої є лише документи (в них відображено стан товару, процеси які відбувалися з ним, товарні операції і т. ін.) (обігова назва – «експертиза по документах»);
– товарознавча експертиза, об’єктами дослідження якої є змішані
об’єкти (вироби; зразки виробів; документи в яких відображено інформацію
про особливості походження товарів (сертифікати, посвідчення про якість,
технічні паспорти, ярлики і т. ін.), товарно-транспортні (відвантажувальні)
документи, приймальні або складські документи, претензійні матеріали і т. ін.).
Менш актуальними, на нашу думку є класифікації судових
товарознавчих експертиз: щодо дослідження товарів на які встановлені
роздрібні ціни; щодо виробів які пройшли хімічне чищення; щодо напрямів
розслідування тих чи інших кримінальних правопорушень (злочинів); щодо
окремих видів комплексних досліджень (наприклад, виділення таких
досліджень як товарознавча експертиза ювелірних виробів із дорогоцінних
металів, каміння та антикваріату). Також можливі класифікації
товарознавчих експертиз окремих об’єктів за напрямами розв’язуваних
задач (наприклад, розподіл автотоварознавчої експертизи на таку, що
встановлює: вартісні характеристики, календарних період виготовлення
товару, приналежність цілому товару окремих вузлів та агрегатів,
можливість ремонтно-відновлювальних робіт тощо; або класифікація
автотоварознавчих експертиз за видами досліджуваних об’єктів:
автомобілі легкові, вантажні, спеціалізовані; веломототранспорт усіх видів;
електромобілі, електрокари, тролейбуси тощо; мотоколяски, мотонарти
тощо; причіпний склад транспортних засобів тощо. В основному саме такі
класифікації судової товарознавчої експертизи можуть знайти своє місце
та подальший розвиток в методиках розслідування певних видів кримінальних правопорушень.
Перелік посилань
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CLASSIFICATIONS OF JUDICIAL COMPANY EXPERTISE
О. Sadchenko
О. Shevchenko
The analysis of the practice of using special commodity knowledge shows that
for research at the present level it is necessary to develop theoretical problems,
among which the classification of forensic examinations is relevant.
The authors offer their own classification of forensic examinations on various
grounds.
1. According to the degree of generalization, subordination, forensic examinations should be divided into: class, genera, species and subspecies.
Class: commodity examinations. Types: a) commodity examination of food products; b) commodity examination of non-food products; c) commodity examination of
works and services.
Types (subspecies): a) commodity examination of food products is divided into:
– examination of goods of plant origin; – examination of goods of animal origin; – examination of goods of mixed origin. b) commodity examination of non-food
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(industrial) goods is divided into: – examination of consumer goods (consumer goods); – transport and commodity examination (auto commodity; examination of military vehicles; examination of vessels; examination of aircraft); – examination of machines, equipment, raw materials (examination of military property,
machinery and weapons); – examination of real estate, real estate (examination of
integral property complexes; examination of buildings; expert monetary valuation of
land plots (shares)); – examination of cultural values; – examination of objects of
painting and applied arts (examination of objects of painting and graphics; examination of sculpture; examination of objects of folk crafts; examination of objects of table
setting, etc.); – examination of watches; – examination of securities goods; – examination of goods of property rights to intellectual property (examination of audiovisual
products and software); – examination of clothing (examination of knitwear; examination of garments; examination of textiles; examination of fur products; examination
of leather products; examination of outerwear, etc.); – examination of fur products;
– examination of perfumery and cosmetics; – examination of shoes; – examination
of haberdashery (examination of leather haberdashery); – examination of household
appliances (examination of photo, radio and video equipment; examination of computers; examination of household electric lighting, etc.); – examination of furniture
products; – examination of facilities (livestock, poultry and other live animals); – examination of goods of the construction group; – examination of printed products (examination of books and printing products, etc.); – examination of jewelry (examination of articles of precious metals; examination of articles of precious stones);
– examination of stationery; – examination of medical equipment; c) commodity examination of services.
2. Classification of forensic commodity examinations by type of problem to be
solved: – commodity examination, to solve classification problems (determination (establishment) of compliance: commodity characteristics of the studied objects
with basic data (registers, etc.), data of similar products , marking data recorded on
labels or tags, belonging to the same type or article); – commodity examination, to
solve diagnostic problems (establishment: the presence of defects and their impact
on product quality; compliance (non-compliance) of quality characteristics of products with standard and reference requirements; factual data related to compliance (non-compliance) with the rules of packaging, labeling, storage, transportation,
rejection, revaluation and reduction of the price of goods).
3. Classification of forensic commodity examinations by type of object under
study: – commodity examination, the objects of research of which are directly only
products (commodity origin); – commodity examination, the objects of research of
which are only documents (they reflect the state of the goods, the processes that
took place with it, commodity transactions, etc.) (circulating name– "examination of
documents"); – commodity examination, the objects of study of which are mixed objects (products; samples of products; documents which reflect information about the
peculiarities of the origin of goods (certificates, quality certificates, technical passports, labels, etc.), freight (shipping) documents, acceptance or warehouse documents, claim materials, etc.).
Key words: forensic examination, classification of forensic examinations, special commodity knowledge, commodity specialist, examination of food and non-food
products.
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ШКІРЯНИХ СУМОК
У статі обґрунтовано доцільність проведення комплексної товарознавчої експертизи шкіряних сумок на основі визначення критеріїв ідентифікації. Сформульовані висновки про недоліки чинної нормативної документації, що регламентує термінологію, виробництво, вимоги до якості та
номенклатуру показників якості матеріалів та шкіряних галантерейних виробів. Запропоновано критерії ідентифікації шкіряних сумок та узагальнено
методи оцінювання показників якості виробів.
Ключові слова: товарознавча експертиза, шкіряні сумки, галантерейні
вироби, критерії ідентифікації, дефекти

Постановка проблеми. Сучасний стан вітчизняного товарного ринку
шкіряної галантереї характеризується, як правило, наявністю імпортованих
товарів-сурогатів та низькоякісної вітчизняної продукції. Кількість судових
товарознавчих експертиз, об’єктами яких є вироби шкіряної галантереї,
зростає. Разом з тим, відбувається оновлення номенклатури товарів, що
пов’язано із використанням новітніх синтетичних матеріалів, які імітують
натуральну шкіру, композиційних полімерних матеріалів, збільшенням асортиментних пропозицій, товарних груп. При цьому застарілість національних стандартів на терміни, визначення, які регламентують сферу виробництва та оцінки якості шкіргалантерейних виробів, матеріалів, фурнітури
тощо, відсутність сучасних методик оцінювання ускладнюють роботу
експерта, впливають на обґрунтованість та об’єктивність експертних висновків. Тому доцільним вважаємо удосконалення методики товарознавчої
експертизи шкіряних галантерейних виробів на основі систематизації існуючих методів та із застосуванням ідентифікаційних критеріїв, які дадуть
змогу ефективно оцінити властивості матеріалів та виробів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання і сучасні
проблеми товарознавчої експертизи, ідентифікації, ринкової оцінки вартості товарів досліджувались у працях таких науковців та фахівців – судових експертів, як Т. Коломієць, Н. Мережко, Т. Артюх, В. Архіпова,
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Т. Данько, Я. Зайця, О. Ярового, М. Беднарчука та інших [1-6]. У роботах
В. Серединського, М. Мартосенко, Н. Кострикіна, Т. Мельника досліджувались практичні підходи до визначення вартості товарів шкіряної галантереї [7-9]. Проте у численних публікаціях і дослідженнях не обґрунтовано порядок проведення товарознавчої експертизи шкіряних сумок, що потребує
розробки алгоритму експертизи на основі комплексного підходу.
Мета дослідження. Метою статті є узагальнення підходів до експертизи шкіряних сумок на основі комплексного товарознавчого дослідження.
Викладення основного матеріалу. Товарознавча експертиза – це сукупність організаційно-правових, економічних, технічних заходів, спрямованих на одержання інтегрованої оцінки на підставі аналітичного вивчення та
експериментального дослідження, що пов’язані з інформаційною, кількісною, якісною, вартісною оцінкою товару протягом його життєвого циклу
та результати яких оформлюються у вигляді експертного висновку. Традиційно комплексна експертиза шкіряних галантерейних виробів складається з таких етапів:
– вивчення товаро-супровідної документації;
– вибір номенклатури показників якості товару;
– встановлення дійсних значень показників якості шляхом кількісних
вимірювань;
– порівняння дійсних значень вимірюваного показника із базовим –
встановлення відповідності або невідповідності вимогам нормативної документації та еталону;
– встановлення градації, класу, товарного ґатунку, марки товару в залежності від мети експертизи;
– проведення оцінювання ринкової вартості товару; складання експертного висновку [6-9].
Проте слід зазначити, що відсутність належного ринкового нагляду та
контролю якості продукції, яка реалізується в торговельній мережі та на
промислових ринках, розвиток технологій, використання сучасних штучних
матеріалів, збільшення кількості дрібних виробників сфери малого бізнесу
призводять до розповсюдження фальсифікованої продукції.
На сьогоднішній день неможливо попередити та виявити фальсифікацію шкіргалантерейних виробів на основі тільки показників якості, регламентованих у морально застарілих нормативних документах, які є чинними впродовж десятиліть. Органолептичні й фізико-хімічні, мікроскопічні
показники якості, які визначаються для шкіряних виробів, недостатньо достовірно ідентифікують продукцію, зокрема, із штучних шкір – синтетичної
та екошкіри.
Найбільш широко застосовуваний полімерний матеріал для виготовлення сумок – штучна шкіра різноманітних кольорів, фактур поверхні і синтетичні ткані матеріали. Штучні шкіри у виробництві сумок мають певні переваги в порівнянні з натуральними: дозволяють забезпечити більш низьку
масу виробу; здешевити процес виробництва; урізноманітнити зовнішній
вигляд виробів за рахунок фактур, що імітують різну мерею натуральних
шкір; забезпечити хороші функціональні характеристики. Але виробництво
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сумок з натуральної шкіри займає ведучі позиції серед виробників, тому що
сумки з натуральної шкіри користуються більшим попитом. Сумки з натуральної шкіри мають свої переваги і особливості, які сумки зі штучної шкіри
не можуть повторити [10, 11].
Необхідна розробка та впровадження нових критеріїв і показників, за
якими слід проводити ідентифікацію шкіргалантерейних виробів, а також
методів їх дослідження з одночасним створенням відповідної нормативноправової бази, яка має бути у вільному доступі. Розробка актуальних методик ідентифікації товарів сприятиме попередженню ввезення на територію
України небезпечних і неякісних товарів та недопущенню їх реалізації.
Отже, з метою удосконалення методики товарознавчої експертизи
шкіряних сумок ми запропонували застосовувати обґрунтовані критерії
ідентифікації.
На першому етапі товарознавчої експертизи аналізується нормативна та товаро-супровідна документація. Нормативна документація встановлює положення, що забезпечують відповідність об’єкта стандартизації
своєму призначенню і безпеку його щодо життя чи здоров’я людей, тварин,
рослин, а також майна та охорони довкілля; створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів, які сприяють усуненню
технічних бар’єрів у торгівлі та підвищують конкурентоспроможність продукції, робіт і послуг [12, с. 240].
Чинна нормативна документація, яка регламентує фахову термінологію, виробництво, показники якості галантерейних виробів із шкіри – це:
ДСТУ ГОСТ 28631:2006 «Сумки, валізи, портфелі, ранці, папки, вироби
дрібної
шкіргалантереї.
Загальні
технічні
умови»;
ДСТУ 353397 «Виробництво шкiряногалантерейної продукції. Терміни та визначення»; ДСТУ 2198-93 «Вироби шкiргалантерейнi. Терміни та визначення»;
ДСТУ 3178-95 «Фурнітура для шкіргалантерейних, текстильно-галантерейних, швейних виробів та взуття»; ДСТУ 2341-94 «Шкіра. Терміни та визначення»; ДСТУ 3177-95 «Шкіра. Номенклатура показників якості».
Так, у ДСТУ ГОСТ 28631:2006 «Сумки, валізи, портфелі, ранці, папки,
вироби дрібної шкіргалантереї. Загальні технічні умови» зазначаються: вимоги до матеріалів з яких виготовляються сумки (застосовують натуральну,
штучну і синтетичну шкіру, тканини, пластичні маси, плівку полівінілхлоридну, картон, фібру, матеріали для в’язки і плетіння, інші матеріали і
фурнітуру); характеристики виробництва (вироби виготовляють наступними методами: прошивний нитками, клейовим, звареним струмом високої
частоти, клепаним, методом обплітання, в’язання, плетіння, формування,
лиття, комбінованим); вимоги міцності кріплення несучих швів корпусу виробів, кріплення ручок і плечових ременів при статичному навантаженні;
вимоги до художнього оформлення товару; вимоги до зрізів відкритих швів;
вимоги до внутрішньої обробки жіночих сумок; вимоги поділів на сорти виробів (допускається випускати вироби без поділу на сорти, при цьому вони
повинні відповідати вимогам, що пред’являються до виробів 1-го сорту);
дефекти, розташовані на зовнішній стороні виробів; дефекти, які в виробах
не вважаються такими (головним чином це дефекти натуральної шкіри –
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природні); опис процесу приймання товарів; опис методів випробувань виробів; гарантії виробника (для жіночих сумок гарантійний термін експлуатації з дня роздрібного продажу становить 50 днів) [13].
Товаро-супровідна документація – це маркування, договори, сертифікат відповідності, сертифікат походження тощо. Маркують шкіргалантерейні вироби гарячим тисненням через фольгу, незмивною фарбою, методом шовкографії тощо. Маркування наносять безпосередньо на виріб, на
тасьму і стрічки, на вшивні шматочки матеріалу верху, на паперові ярлики
та інші матеріали. Маркування повинно бути повним, чітким і стійким до
зовнішніх впливів. Упаковують вироби в індивідуальні коробки, пакети або
в пачки по декілька штук. В останньому випадку вироби перекладають папером. На транспортній тарі повинен бути маніпуляційний знак: «боїться
вогкості». Споживча упаковка повинна бути обв’язана, склеєна або загорнута. Вона може бути представлена у вигляді полімерної упаковки в доповнені з текстильним чохлом чи картонної коробки або без них [12].
На другому етапі товарознавчої експертизи жіночі шкіряні сумки підлягають ідентифікації (описуються показники обраних критеріїв). Критерій виступає в якості мірила ідентифікації, проте показник – якісна або кількісна
характеристика властивості виробу. Деякі критерії можна ідентифікувати за
декількома показниками ідентифікації. Показники використовують для
встановлення тотожності за низкою найбільш важливих критеріїв ідентифікації.
Нами було запропоновано такі критерії ідентифікації шкіряних сумок:
малюнок мереї, симетричність деталей, стан обробки фурнітури і швів, характеристика матеріалу підкладки, стан маркування і пакування сумки.
Мерея – характерний малюнок поверхні дерми, що утворюється після
вичинки шкіри. Тонкістю природного візерунка багато в чому визначається
цінність сировини для виробництва взуття, галантерейних виробів.
Своєрідність природного малюнка мереї визначається не тільки видовими
особливостями, а й віком тварини: у міру того, як збільшується площа шкірного покриву, шкіра з гладкою мереєю, з інтенсивним густим малюнком,
стає менш наповненою, грубіє, набуває особливого вигляду [11, с. 489].
До показників критеріїв ідентифікації висуваються наступні вимоги:
– малюнок мереї повинен бути властивий шкірі, з якої вироблено виріб;
малюнок мереї не повинен бути симетричним, навіть в шкірі, яка оброблена
тисненням, при детальному розгляді видна неповторність даного малюнку;
– не повинні бути присутні наскрізні отвори від щетини, їх наявність та
велика концентрація говорить про використання більш дешевої свинячої
шкіри в виробництві сумки;
– симетричність форми і розташування парних деталей (клинчиків),
форма повинна бути симетрична; симетричність довжини ручок сумки –
ручки сумки симетричні по довжині, розташовані на однаковій відстані, на
передній стінці і на задній стінці сумки;
– пристрочування застібок «блискавка» повинно бути виконано без дефектів, «блискавка» повинна легко відкриватись і закриватись; кріплення
фурнітури має бути міцним, із гарною обробкою деталей;
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– цілісність рядка виражається правильним виконанням рядків, без
пропусків, строчки прокладені рівно; обрив ниток повинен бути відсутнім,
без пропусків стібків; стяжка ниток також повинна бути відсутньою, нитки
рівномірно натягнуті;
– матеріал підкладки повинен бути одного кольору, без дефектів, волого-теплова обробка підкладки – без зморшок, загинів, складок, опалів;
– обов’язково маркування повинно містити: товарний знак, найменування, підпорядкованості та місцезнаходження (найменування міста)
підприємства-виготовлювача, артикул, найменування виробу, номер моделі, сорт, дати випуску (місяць, рік), номера контролера або особистого
клейма контролера, позначення нормативно-технічної документації;
– споживча упаковка повинна бути обв’язана, склеєна або загорнута
суцільно.
На третьому етапі сумки підлягають органолептичній та вимірювальній експертизі.
Для організації практичних процесів експертизи в кожному конкретному
випадку визначається коло апробованих методик, технічних засобів, на
першому етапі – без руйнування товарів – застосовуються органолептичні,
візуальні, експрес-методи, на другому етапі застосовуються більш складні
методи – вимірювальні, експертні.
Експертиза якості виробів зі шкіри проводиться органолептичним методом при візуальному їх огляді. При цьому контролюють якість матеріалів,
технологічної обробки (скріплення деталей, формування заготовки,
обробки, симетричність деталей за розмірами і формою) і фіксуються дефекти [14, с. 549].
У таблиці 1 представлені експертні методи, які було запропоновано для
оцінювання критеріїв ідентифікації шкіряних сумок.
При необхідності, коли спостерігаються дефекти несиметричності розмірів деталей, проводяться лінійні вимірювання виробів і окремих деталей
в них. Якщо не можна зробити висновки про якість товару тільки візуальним
оглядом, у разі сумнівів до виробу, він піддається фізико-механічним випробуванням.
При визначенні сортності виробів дефекти поділяють на допустимі і неприпустимі. До допустимих дефектів у стандартних виробах відносять: зарослі свищі і подряпини шкіри, залом шкіри, слабо виражену жилованість,
незначну стяжку швів, потовщення ниток, напливи покриттів. Зазначені дефекти малопомітні для покупця і не погіршують зовнішнього вигляду сумок.
До неприпустимих дефектів відносять: осипання покриття, тріщини
лицьової поверхні, забруднення, пробоїни і пропали зварного шва, пропуск
стіжків і інші дефекти швів, звалювання строчки з краю деталей, проруб
матеріалу голкою, розриви матеріалів, нетривке кріплення і несправність
фурнітури, раковини в ливарних виробах. Ці дефекти впливають на естетичні властивості та міцність сумок [15, с. 17].
Міцність швів залежить від їх виду (нитковий, зварений) і виду виробів.
Наприклад, для сумок жіночих цей показник нормується в 20 Н/см, а для
дорожніх – в 40 Н/см довжини шва. При випробуванні міцності кріплення
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ручок або плечових ременів на максимальне навантаження рівномірно завантажене виріб підвішують у вільному стані за ручки або плечові ремені
на 5 діб. Виріб вважається таким, що витримав випробування, якщо не виявлено руйнування вузла кріплення і матеріалів. Міцність кріплення ручок
у жіночих сумках нормується в 5 кг, для господарських – 9 кг, для чемоданів – 40 кг [13].

Таблиця 1

Методи експертизи шкіряних сумок за критеріями ідентифікації
№ з/п

Критерій
ідентифікації

1

Малюнок мереї

2

Наскрізні отвори
від щетини

3

Симетричність
деталей

4

Обробка
фурнітури

5

Обробка швів

6

Матеріал
підкладу

7

Повне
маркування

8

Упаковка

Метод проведення експертизи
Органолептичний. Проводять зовнішнім оглядом
матеріалу верху, але із застосуванням
вимірювального метода (для більшої точності) із
використанням хімічних реактивів, мікроскопу, та
іншого спеціального обладнання
Органолептичний. Проводять зовнішнім оглядом
матеріалу верху, визначають колір, фактуру
Органолептичний і вимірювальний. Парні деталі
вимірюють. Довжину ручок вимірюють від
початку і до кінця, вимірюють розташування
кріплення ручок від краю стінки відносно один
одного
Органолептичний і вимірювальний. Перевіряють
застібання застібки «блискавка», правильність
кріплення фурнітури
Органолептичний і вимірювальний. Зовнішнім
оглядом перевіряють рядки на пропуски стіжків,
рівність прокладання стіжків
Органолептичний. Зовнішнім оглядом матеріалу
підкладки
визначають
колір,
фактуру.
Встановлюють наявність дефектів
Органолептичний. Оцінюють відповідність маркування сумки
Органолептичний. Перевіряють упаковку сумки
на відповідність вимогам стандарту

Розпізнавання натуральності шкіри і шкіроподібних матеріалів
здійснюються за допомогою хімічного аналізу – розчиненням досліджуваних зразків шкіри [16, с. 57]. Для цього зразки розрізають на шматочки розміром (10-15)×(10-15) мм і поміщають у термостійку колбу, заповнену органічним розчинником, обраним з групи: бутиловий ефір оцтової кислоти,
діметилкетон, діметилформамід, тетрагідрофуран, фурфурол, циклогексанол, у співвідношенні зразок: розчинник, що дорівнює 1:(10-15). Розчинення зразків здійснюють при температурі кипіння обраного розчинника
протягом 20-30 хвилин при перемішуванні. При повному розчиненні зразка
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його ідентифікують як шкіроподібний матеріал, а в разі, якщо зразок не розчиниться, його ідентифікують як натуральну шкіру.
Додатково можна використовувати метод забарвлення шкіри за Ван
Гізоном – це метод забарвлення мікропрепаратів у гістології, призначений
для вивчення структури сполучної тканини. Барвником слугує суміш кислого фуксину і пікринової кислоти, причому перший компонент забарвлює
колагенові волокна в яскраво-червоний колір, а другий надає іншим структурам тканини жовте забарвлення. В результаті забарвлення ядра клітин
набувають чорного кольору, колаген – червоного, інші тканинні елементи (включаючи м’язові волокна і еритроцити) – жовті, фібрин – жовтий
або помаранчевий колір [17, с. 83].
Також застосовуються експрес-методи, такі як випробування на горіння
та перевірка на теплообмін. Шкіра не горить, не плавиться, а повільно
стискається, при цьому з’являється запах «смоленої курки». Шкірозамінник
спалахує, видаючи неприємний синтетичний запах [10, с. 112]. Натуральна
шкіра є відмінним провідником тепла. При контакті з тілом людини шкіра
натуральна, нагріється, стає трохи теплішою. Якщо шкіра штучна, то вона
залишиться прохолодною, а після відібрання долоні на поверхні матеріалу
буде вологий слід [7, с. 151].
Також розпізнавання проводять мікроскопічним аналізом структури матеріалу, що визначає характер волокон [18, с. 84].
На четвертому етапі проводиться аналіз отриманих даних та формується експертний висновок.
Висновки. Отже, в статті узагальнюються підходи до проведення
експертного оцінювання шкіряних сумок, визначаються критерії ідентифікації шкіряних галантерейних виробів та систематизуються методи дослідження якості виробів.
Запропонована комплексна методика товарознавчої експертизи може
використовуватись для виявлення фактів фальсифікації шкіряних галантерейних товарів, а також у практиці проведення судових експертиз, зокрема,
з метою встановлення ринкової вартості виробів.
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SOME ASPECTS OF COMMERCIAL EXAMINATION
OF LEATHER BAGS
T. Kundilovska
The current state of the commodity market of leather haberdashery is characterized by the predominance of both imported and domestic low-quality products.
The lack of proper market supervision and quality control of products that are sold in
retail chains and in manufactured goods markets leads to the spread of counterfeit
products. Therefore, it is relevant to develop and implement in the practice of commodity experts such methods that can be effectively used to identify haberdashery
goods made of leather in order to prevent counterfeit products from entering the
market.
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The article substantiates the expediency of conducting a comprehensive merchandising examination of leather bags based on the definition of identification criteria.
It is noted that the use of modern synthetic materials imitating leather, and composite polymer materials in technologies for haberdashery goods leads to a change
in the range of goods, and product groups, which requires the improvement of expert
methods of assessing the quality and market value of goods.
The shortcomings of the normative documentation regulating the terminology,
production, nomenclature of quality indicators, quality requirements for materials,
and haberdashery made of leather are formulated, it is noted that the standards are
obsolete, are not revised taking into account the emergence of new materials, technologies, changes in the range of goods.
The criteria for identifying leather bags are substantiated: the pattern of the
derma (surface of the dermis after dressing the skin), the symmetry of the details,
the state of processing of accessories and seams, and the characteristics of the
lining material, the state of marking and packaging.
Methods for evaluating the quality indicators of goods are systematized, namely,
organoleptic, measuring, chemical, and microbiological.
The following algorithm of actions is proposed when conducting a merchandising examination of leather bags: analysis of regulatory and commodity-accompanying documentation; identification and assessment of conformity, taking into account
the selected identification criteria and assessment methods; identification of defects;
determination of the naturalness of the skin by methods of chemical, microbiological
analysis; assessment of combustibility and heat transfer of material by express
methods; analysis of identification results and formation of an expert conclusion.
The developed comprehensive methodology of commodity expertise can be
used to establish the facts of falsification of leather goods, in the practice of forensic
experts in order to determine the market value of goods.
Key words: commodity examination, leather bags, haberdashery, identification
criteria, defects.
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АКТУАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Стаття присвячена пошуку та науковому обґрунтуванню напрямів теоретичних досліджень, які забезпечують інтегрування вітчизняної судової товарознавчої експертизи у відповідну європейську систему. На прикладі обмундирування для захисників України доведена необхідність модернізування
систем класифікації та маркування товарів, які можуть бути об’єктами дослідження судових експертів.
Ключові слова: судова експертиза, теоретичні дослідження, взуття
для військовослужбовців, класифікація, маркування.

Постановка проблеми. Відомо, що одним з найбільш актуальних
завдань останніх місяців та осяжної перспективи в Україні є забезпечення
усіх чоловіків і жінок, які є захисниками Вітчизни, обмундируванням
належного асортименту та якості. Крім нашої держави, цю кропітку та
складну місію сьогодні виконують волонтери, небайдужі громадяни та
громадські організації в Україні і дружніх країнах. Результатом такої роботи
є насичення вітчизняного ринку значною кількістю виробів, які за основними
класифікаційними системами, прийнятими в Україні у теоретичному
товарознавстві [1] й на державному рівні [2-3] на класифікаційних рівнях
груп і видів виробів – відносяться до взуття, верхнього і білизняного одягу,
галантерейних виробів, головних уборів та ін.
Аналіз фактичного асортименту обмундирування навіть незначної
кількості суб’єктів торгівлі [4-6] у м. Львів на рівні груп і видів виробів
однозначно вказує на значні особливості його класифікації, маркування та
інших товарознавчих характеристик [1], які суттєво відмінні від існуючої
системи спеціальних знань вітчизняного експерта товарознавця. Результат
аналізу вказує на об’єктивну необхідність і актуальність вдосконалення
чинних в Україні систем класифікації обмундирування щонайменше у трьох
взаємопов’язаних напрямах: оновлення, гармонізація з потребами
практики постачання і торгівлі, узгодження з аналогічними системами
класифікації в розвинених країнах світу. Зазначене вдосконалення
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особливо актуальне для судових експертів товарознавців, оскільки обмундирування для захисників Вітчизни є потенційним об’єктом судової товарознавчої експертизи, а віднесення кожного об’єкта судової товарознавчої
експертизи до класифікаційних угрупувань та його товарознавча характеристика за ознаками класифікації – є обов’язковими складовими частинами
висновку експерта (експертного дослідження) [7-8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Системи
класифікації
одягу, взуття та інших непродовольчих товарів, які охоплюють усталене поняття «вбрання для людини» та за видами виробів відповідають предметам обмундирування для військовослужбовців, постійно досліджують в усіх
вітчизняних наукових школах товарознавства. Зокрема, на заході України
авторами наукових праць, які присвячені дослідженню класичного, сучасного і перспективного асортименту одягово-взуттєвих товарів у різні роки
були Л. Байдакова, І. Галик, М. Кушнір, О. Кушнір, Є. Стефанюк, О. Пахолюк, Н. Попович, Б. Семак-старший О. Ходань та ін. [9-11]. За кордоном
аналогічними проблемами займались Б. Возняк (Польща), М. Желязкова,
Т. Стойкова (Болгарія) та ін. [12-13].
Але сьогодні в Україні відсутні дані про основний категоріальний
апарат (класифікацію, асортимент та інші товарознавчі характеристики) [1]
сучасного обмундирування для військовослужбовців. Отримання таких даних
є традиційним завданням загальнотеоретичного товарознавчого дослідження.
Мета дослідження – пошук і наукове обґрунтування напрямів
теоретичних досліджень, які забезпечують відповідну до потреб часу
модернізацію вітчизняної судової експертизи та її гармонізацію у відповідну
європейську та світову систему.
Викладення основного матеріалу. Дослідження здійснено в межах
угоди про співпрацю Львівського НДЕКЦ МВС України і Львівського торговельно-економічного університету та в межах участі у діяльності новоствореного Наукового парку City Scientific Park (SID).
Відповідно до базових принципів товарознавства [1] дане дослідження
комплексне і стосується багатьох груп непродовольчих товарів. Тому у даній
статті подані результати, отримані на прикладі однієї групи виробів, що входять у склад обмундирування, яке сьогодні використовується, та можуть бути
об’єктами дослідження судових експертів – взуття, яке постачають торговельні
мережі «Patriotshop», «Prof 1 Group» і «Scout Tactical» [4-6].
Подані результати стосуються двох напрямів дослідження – класифікації та маркування сучасного взуття, яке є складовою частиною обмундирування. Для порівняння використано навчальну класифікацію та
відповідну номенклатуру споживних властивостей взуття [14-15], які у товарознавстві вважаються найбільш повними [1].
Дані табл. 1 дозволяють зробити низку позитивних висновків. Поперше, наявне сьогодні лише у трьох торговельних закладах м. Львова
взуття для військовослужбовців має дуже широку кількість ознак класифікації та інших товарознавчих характеристик асортименту, які зазначені
у його маркуванні та описанні виробу і загалом налічують понад 30 параметрів (для порівняння: це вдвічі більше, ніж академічна (навчальна)
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Таблиця 1
Дані про ознаки класифікації взуття для військовослужбовців
Ознаки класифікації
та особливості властивостей взуття
1. Вид взуття
2. Цільове призначення
3. Статево-вікове призначення
4. Сезонне призначення
5. Умови експлуатації
6. Спосіб утримування на нозі
7. Розмір взуття
8. Висота взуття
9. Вид матеріалу верху
10. Характер лицевої поверхні матеріалу верху
11. Товщина основного матеріалу верху
12. Колір матеріалу верху
13. Водопроникність пакету матеріалів верху
14. Вид матеріалу підкладки
15. Наявність додаткової обробки підкладки
16. Вид матеріалу вкладної устілки
17. Конструкція вкладної устілки
18. Ортопедичні властивості устілки і/чи підошви
Вид матеріалу підошви
Масло(бензо)стійкість підошви
Поглинання підошвою тискуі/чи удару при ходьбі
Метод кріплення підошви
Ковзкість підошви
Можливість заміни підошви
Жорстка вставка чи накладка в ділянці носка
Жорстка вставка чи накладка в ділянці п’ятки
Країна виробник
Продавці
Вартість
Спосіб оплати
Спосіб доставки

Наявність (+) чи відсутність (–) ознаки класифікації в інформаційних джерелах:
[4]
[[5] [[6] [14-15]
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

номенклатура ознак класифікації взуття, яка традиційно вважається найбільш
повною) [14-15]. У свою чергу, це переконливо засвідчує, що тенденцію до
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збільшення кількості характеристик взуття для військовослужбовців, які внесені
в його описання, маркування, рекламні компоненти тощо та відображають його
переваги (нові властивості, позитивні характеристики тощо) потрібно вважати
позитивною, оскільки вона спрямована на підвищення рівня задоволення усього
комплексу потреб споживача-військовослужбовця.
По-друге, сучасна класифікація взуття для військовослужбовців має
дуже важливу особливість, яка полягає в органічному поєднанні комплексу
характеристик, що традиційно використовуються у класифікації побутового
взуття (наприклад, характер лицевої поверхні матеріалу верху взуття) і
мають вагоме наукове обґрунтування, з науково обґрунтованими
характеристиками, які традиційно використовуються у класифікаціях взуття
різного спеціального призначення (наприклад, стійкість матеріалу підошви
взуття до дії нафтопродуктів (мастил, пального) та інших хімічних речовин,
з якими ймовірно може контактувати означене взуття при використанні).
По-третє, кількість ознак класифікації взуття для військовослужбовців,
яку у своїй діяльності використовують окремі виробники і продавці цього
товару для його характеристики, варіює у дуже широких межах – від 12 [5]
до 28 [6]. Це, зокрема, свідчить, що окремі виробники і/чи продавці цього
взуття на даний час не звертають належної уваги на необхідність надання
військовослужбовцю чи тому, хто його таким взуттям забезпечує, найбільш
повної інформації про споживні властивості конкретного виробу.
Отже, аналіз даних табл. 1 переконливо доводить, що система спеціальних
знань сучасних експертів товарознавців у сфері взуттєвих товарів потребує
якнайшвидшого оптимізування за рахунок доповнення науковою інформацією
про нові споживні властивості та сучасний асортимент взуття для
військовослужбовців, оскільки таке взуття (як і інші предмети сучасного
обмундирування) є потенційним об’єктом судової товарознавчої експертизи.
Вище викладене стосується категорії товарознавства [1], яка має назву
класифікація. Щодо іншої товарознавчої категорії, яка входить у комплекс
загальнотеоретичних товарознавчих характеристик товарів загалом і
взуття для військовослужбовців зокрема під назвою «маркування», в процесі проведеного теоретичного дослідження було встановлено наступне.
Одна з важливих вимог до споживних властивостей обмундирування військовослужбовця полягає у тому, що розмірно-повнотні характеристики кожного
предмету цього спорядження повинні максимально сприяти, а не перешкоджати
військовику виконувати усі його функції. У товарознавстві [1] ця вимога має назву
«антропометрична відповідність», а її вагомість є різною для окремих предметів
обмундирування (як і для предметів побутового одягу, взуття та ін.). Наприклад,
вагомість антропометричної відповідності взуття загалом ще понад 1000 років
тому в Індії була означена відомим серед фахівців висловом «Що мені до красот
світу – коли взуття тісне…» [15]. Тому найкращим варіантом вибору військовослужбовцем не лише взуття, але й усіх інших окремих предметів сучасного
обмундирування – є особисте примірювання, безпосередній вибір, при якому
будь-яку фактичну невідповідність окремих предметів обмундирування
антропометричним характеристикам людини можна усунути заміною
невідповідного предмету на відповідний. При цьому невідповідність в умовній
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системі «маркування виробу – фактичні параметричні характеристики тіла людини» не має практичного значення та негативних наслідків при експлуатації.
Але після 24.02.2022 реалії у нас такі, що часто усе обмундирування
для військовослужбовця, а ще частіше – окремі його предмети для конкретного захисника Вітчизни, який у цей час перебуває за місцем служби і тому
не може здійснити примірку особисто, надають його рідні чи друзі, волонтери тощо. В такій ситуації вкрай важлива відповідність даних маркування
параметричних характеристик кожного окремого предмету обмундирування військовослужбовця фактичним характеристикам антропометрії
саме тієї людини, для якої вони призначені. Важливість такої відповідності
важко переоцінити, оскільки вона не лише впливає на зручність користування обмундируванням і загальний стан військовослужбовця, але й
здійснює вагомий вплив на його боєздатність.
Ринок обмундирування для військовослужбовців, наприклад, у
м. Львові сьогодні налічує понад 150 [4] виробників і постачальників з
України та з-за кордону. Це спричинило наявність різних систем маркування антропометричних даних, різних одиниць вимірювання тощо і, як
наслідок, випадки невідповідності маркування розмірно-повнотних характеристик окремих предметів обмундирування фактичним параметрам антропометрії тієї людини, для якої вони призначені. Наприклад, взуття відомого виробника обмундирування для військовослужбовців [5] у каталозі
його продукції [6] має три системи нумерації розмірів окремо для чоловіків
і для жінок (табл. 2), які мають різні одиниці вимірювання.
Таблиця 2

Відомості про позначення розмірів взуття у каталозі 5.11®
Позначення розміру взуття для чоловіків / жінок
у США (US), Великобританії (GB) та Європі (EU):
US
GB
EU
4/–
3/–
37 / –
5/5
4/4
37,5 / 37
6/6
5 / 4,5
38,5 / 37,5
6 / 6½
5,5 / 5
39 / 38
7/7
6 / 5,5
40 / 38,5
7½ / 7½
6,5 / 6
40,5 / 39
8/8
7 / 6,5
41 / 40
8½ / 8½
7,5 / 7
42 / 40,5
9/9
8 / 7,5
42,5 / 41
9½ / 9½
8,5 / 8
43 / 42
10 / 10
9 / 8,5
44 / 42,5
10½ / –
9,5 / –
44,5 / –
11 / –
10 / –
45 / –
11½ / –
10,5 / –
45,5 / –
12 / –
11 / –
46 / –
13 / –
12 / –
47,5 / –
14 / –
13 / –
48,5 / –
15 / –
14 / –
49,5 / –
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Дані табл. 2 та зміст джерел [5-6], зокрема, переконливо свідчать про
складність користування наданими для споживача матеріалами, оскільки в
них не лише не вказані одиниці вимірювання, але й відсутні такі схематичні
зображення вимірювання розміру взуття, які б реально допомогли пересічній людині (не фахівцю) просто, швидко і безпомилково підібрати потрібне за лінійними розмірами взуття за даними його маркування.
Наприклад, у каталозі [6] є рисунок чоловічої та жіночої фігури людини
і (додатково окремо) долоні, на яких пунктирною лінією зазначені ті ділянки
фігури людини, які відповідають певним характеристикам одягу, головних
уборів і рукавичок. Але аналогічна схема стопи та вимірювання розмірів
стопи і розмірів взуття – відсутня, хоча така схема є у відповідних державних стандартах України і у всіх навчальних виданнях з товарознавства
взуття [10, 14, 15]. Крім цього, жодне досліджене нами [4-6] інформаційне
джерело не містить поділ взуття за повнотою, хоча відомо, що саме повнота взуття є така ж вагома складова його антропометричної характеристики, як і лінійні розміри [10, 14, 15]. Це однозначно доводить нагальну потребу розробки єдиної науково обґрунтованої шкали розмірів та повнот
взуття для військовослужбовців, яка буде містити схематичне зображення
вимірювання антропометричних характеристик взуття та, крім цього, буде
погоджена з Міністерством оборони України й затверджена ним, а також –
буде гармонізована з чинними (табл. 2) шкалами розмірів та повнот взуття
та обов’язкова для усіх виробників постачальників цього товару в Україну.
Висновки. Таким чином, результати аналізу усіх вище викладених
фактичних даних дозволяють однозначно стверджувати наступне:
1) в Україні наявний широкий асортимент взуття для військовослужбовців, яке є потенційним об’єктом товарознавчої експерти загалом і судової товарознавчої експертизи зокрема;
2) система спеціальних знань сучасних вітчизняних експертів товарознавців у сфері взуттєвих товарів нагально потребує оптимізування за
рахунок доповнення науковою інформацією про основні категорії товарознавства взуття для військовослужбовців:
– чинні системи класифікації, нові споживчі властивості та сучасний
груповий, видовий та внутрішньовидовий асортимент;
– маркування і схематичне зображення вимірювання антропометричних розмірів, розроблене на основі єдиної науково обґрунтованої шкали
розмірів і повнот, яка, з одного боку, погоджена Міністерством оборони
України і затверджена ним, а з іншого – гармонізована з чинними у розвинених країнах світу шкалами розмірів і повнот взуття та обов’язкова для
усіх виробників постачальників цього товару в Україну;
3) процес модернізації системи спеціальних знань судового експерта
товарознавця доцільно здійснювати шляхом розробки повного комплексу
сучасного методичного забезпечення експертної діяльності. Такий комплекс потрібно будувати на наукових даних, які є у вільному доступі в
країнах Євросоюзу та в інших розвинених країнах світу, а також знаннях,
які, можливо, мають обмежений доступ, але можуть бути надані вітчизняним судовим експертам в межах співпраці з закордонними партнерами.
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Такий підхід дозволить гармонізувати методичне забезпечення діяльності
вітчизняних судових експертів з європейською та світовою системами
відповідних наукових знань.
Подальші дослідження доцільно проводити у напрямі формування системи наукової інформації про нові споживчі властивості взуття за рахунок
відповідної інформації про взуття для військовослужбовців з метою внесення цих даних у створену для потреб судових експертів товарознавців
єдину комп’ютерну базу даних та у новостворені відповідні методичні матеріали, затверджені у встановленому порядку.
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CURRENT GENERAL THEORETICAL ISSUES
OF MODERN FORENSIC COMMODITY EXAMINATION
Ya. Zaiats
M. Bednarchuk
A. Yarovyi
S. Dolynskyi
N. Popovych
The article is devoted to the search and scientific substantiation of the directions
of theoretical research, which will ensure the integration of domestic forensic commodity expertise into the relevant European system of scientific knowledge.
It has been established that Ukraine has a wide range of footwear for servicemen, which is a potential object of forensic commodity expertise but has not yet been
studied from the standpoint of modern commodity science. The range of footwear
offered by “Prof 1 Group”, “Scout Tactical”, and “Patriotshop” was analyzed and the
nomenclature of their properties, which has more than 30 characteristics, was studied. It is shown that at the level of groups and types of this footwear has significant
features of classification, marking, and other commodity characteristics, which are
significantly different from the system of special knowledge of the domestic expert
commodity expert. The systems of marking the anthropometric characteristics of the
studied footwear and their units of measurement in the USA, Great Britain, and the
European Union are compared.
It is revealed that the system of special knowledge of commodity experts in the
field of footwear needs to be optimized by supplementing scientific information on
the main categories of footwear commodities. It is proposed to develop such addition
as two blocks of information that correspond to separate basic categories of commodity science. The first block – scientifically sound data on current classification
systems, new consumer properties, modern groups, species, and intraspecific range
of footwear for servicemen. The second block – data on marking and schematic representation of measurements of anthropometric sizes of footwear and feet of consumers, which are developed based on a single scientifically sound scale of sizes
and completeness; such a scale will be agreed with and approved by the Ministry of
Defense of Ukraine, harmonized with the relevant scales in force in the developed
world, mandatory for all producers and suppliers of this product in Ukraine.
In the example of commodity knowledge about footwear for servicemen, the objective necessity and urgency of improving the existing Ukraine classification systems of uniforms, which is a potential object of commodity examination, in three directions: updating, harmonization with the needs of supply and trade practices,
coordination with similar classification systems in developed countries.
Based on the results of theoretical commodity research, it is proposed to modernize the system of special knowledge of a forensic commodity expert by developing a full range of modern methodological support for expert activities.
Key words: forensic examination, theoretical research, footwear for servicemen, classification, marking.
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ЗОБРАЖЕННЯ ЧИ ІМІТАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ ДЕРЖАВНОГО
ПРАПОРА УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ПРАПОРІВ: ПРОБЛЕМИ
СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Стаття присвячена дослідженню проблем теорії та практики експертних досліджень, які стосуються зображення чи імітації торговельною маркою державного прапора України та інших державних прапорів. Узагальнюються та аналізуються питання походження прапорів (знамен, стягів,
корогв, штандартів, гонфалонів, вимпелів та ін.) й інші питання вексилології («прапорознавства»), а також особливості правового статусу державних прапорів, включаючи Державний Прапор України. Розкриваються особливості дослідження судовим експертом питання: «Чи є торговельна марка
ХХХ зображенням чи імітацією Державного Прапора України?» у межах
спеціальності – «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговими марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».
Ключові слова: державний символ, прапор, державний прапор, Державний Прапор України, судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності,
торговельна марка, експертне дослідження торговельних марок, імітація.

Постановка проблеми. Державні або ж національні прапори є важливим державним символом. Одні з них отримували визнання народів і націй
у їх боротьбі за національну державність, інші утверджувались у процесі
державного будівництва та стали символом об’єднання багатьох народів у
єдину державу та політичну націю. Тому, в багатьох державах світу День
прапора є державним святом.
Використання державних (національних) прапорів у державних органах
і установах, в арміях і правоохоронних органах, у дипломатичних представництвах і установах за кордоном, на торговельних кораблях під час мореплавства, на космічних і полярних станціях, під час спортивних змагань, на
площах і центральних вулицях міст, селищ і сіл та навіть у приватних оселях і подвір’ях залишається в XXI ст. поширеною практикою публічної демонстрації усталеного правового зв’язку юридичних і фізичних осіб з державою, а також символом їх патріотизму.
В окремих державах унормовуються т.з. «державні кольори», тобто, ті
кольори, які використовуються на державному прапорі, а також на похідних
від нього знаменах, штандартах, стрічках тощо. Останні, як правило, використовуються на масових святкуваннях державних свят, для посилення їх
урочистості та, водночас, загальнодержавного характеру.
Поширеним у міжнародному праві та воєнній справі є й вислів «під прапором» певної держави, тобто здійснення міжнародних відносин чи участь
у війні конкретної держави або від імені конкретної держави. Загальновідомим є й термін «білий прапор», який характеризує нейтральний статус
суб’єкта міжнародного права чи бойових дій. Також поширеним є словосполучення «під чужим прапором», коли мова йде про провокацію з метою
створення приводу для війни (casus belli), або ж для вчинення провокації
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для звинувачення в порушенні міжнародних законів і звичаїв ведення війни
іншої воюючої сторони.
Державні (національні, республіканські та ін.) прапори, або ж «державні
кольори», поряд із державними гербами, закріплені в конституціях, як державні символи, які є символами суверенної влади і знаходяться під охороною держави, у тому числі, й щодо порядку їх використання. До прикладу,
ч. 2 ст. 28 Конституції Польщі встановлює: «Барвами Польської Республіки
є білий і червоний кольори» [1, с. 20]. Їх опис встановлюється спеціальним
законом Речі Посполитої.
Вважається, що триколор Французької нації, що утвердився під час Великої французької революції наприкінці XVIII ст., відтворив у своїх кольорах
наріжні цінності та принципи цієї революції: «свободу, рівність перед законом, демократію» [2, с. 11]. Але послідовність розміщення синього, білого
та червоного прапорів у Франції перманентно змінювалась. Два рази, у
1814-1830 рр., під час реставрації Бурбонів, та у 1871 р. під час
Французької комуни, Французький триколор скасовувався. Нині ж, у ст. 2
Конституції Франції, встановлюється, що: «Національна емблема – триколірний прапор: синій, білий, червоний» [3, с. 18]. Тим самим, законодавець ототожнює державний прапор Франції з його національною емблемою. При цьому, як відомо, сучасна Франція не має свого офіційного герба.
Іще більш дискретно державний прапор, його кольори та порядок їх
розміщення встановлює ст. 12 Конституції Італії: «Прапор Республіки –
італійський триколор: зелений, білий і червоний у трьох вертикальних
смугах однакового розміру» [4, с. 21]. Ці кольори ведуть свій родовид із
XVIII ст. і, на думку окремих експертів у галузі вексилології, символізують
собою Надію, Віру та Любов [2, с. 16]. Хоча, існує й безліч інших тлумачень
«державних кольорів» Італії.
Основний Закон України також містить точне і вичерпне визначення
Державного Прапора України і відносить його до державних символів, які
перебувають під охороною держави. Частина 1 та 2 ст. 20 Конституції
України установлюють наступне: «Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн
України. Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів» [5]. (рис. 1).

Рис. 1. Зображення Державного Прапору України
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Військова агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася
24.02.2022, прикувала увагу всього світу до мужньої оборони нашої держави. США, держави-члени ЄС, Велика Британія, Австралія, Канада,
Норвегія, Швейцарія, Японія та багато інших країн світу об’єдналися задля
всебічної допомоги для України. Підтримку Україні активно здійснюють
інститути громадянського суспільства цих країн – спільноти українців за
кордоном, благодійні, волонтерські та громадські організації, а також
міжнародні організації – ООН, Human Rights Watch і ін. При цьому, беззаперечним державним символом, з яким нині асоціюється Україна, є її Державний Прапор. Зазначене породило підвищений попит на такі прапори як
в Україні, так і за кордоном.
Так вітчизняні засоби масової інформації, які досліджували питання про
посилення популярності Державного Прапору України із початком війни проти
РФ, засвідчують, що «у лютому та березні канадська компанія World of Maps
створила та продала 155 українських прапорів, що є найбільшою кількістю
прапорів однієї країни, яку вони колись продавали, за винятком прапорів Канади на День Канади» [6]. Схожа ситуація з підвищенням попиту на Державний
Прапор України спостерігається й у інших державах світу.
Така популярність і впізнаваність Державного Прапору України є привабливою для його зображення та імітації торговельними марками. Тим
більше, що практика використання зображень державних (національних)
прапорів інших країн (Великої Британії, США, Швейцарії та ін.) у торгівельних марках мала місце попередньо. Зазначене ставить перед судовою
експертизою з питань інтелектуальної власності готовність проводити дослідження щодо зображення та імітації торговельними марками державних
прапорів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукових досліджень, присвячених державним прапорам на сьогодні не так багато. Як відзначав уже
згадуваний М. Пастуро, «прапори відлякують учених. Принаймні, учених
Західної Європи. Відлякують тому, що їх використання наскільки неймовірно укорінилось у сучасному світі, що зберегти необхідну дистанцію
при спробі проаналізувати їх походження, історію та функціонування
практично неможливо» [7, с. 261]. Серед небагатьох відомих наукових
публікацій, присвячених тим, чи іншим аспектам державних прапорів, можемо згадати роботи Д. Самоквасова [8], В. Черепенчук [9] і ін.
До того ж, сама вексилологія (з лат. vexillum – «прапор» та грец. λογοs –
«наука»), як наука про прапори, або прапорознавство, виникає набагато
пізніше ніж геральдика, лише у 50-х роках XX ст., а предмет і джерела її
досліджень продовжують своє формування донині. Західноєвропейські
учені стверджують, що вексилологія не використовує напрацювання семантики, семіотики і інших міждисциплінарних дисциплін і тому вона «поки іще
не наука» [7, с. 264]. Цю думку підтверджують і невдалі спроби обґрунтувати прапорознавство, як науку в колишньому СРСР. Зокрема, В. Савонько
іще в 30-х роках XX ст. обґрунтовував запровадження 3-х нових наукових
дисциплін: філателії, екслибристики і знаменознавства [10, с. 15]. Але,
остання дисципліна так і не отримала свого розвитку на рівні науки.
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Нині дослідниками прапорів не розв’язано низку ключових проблем. Зокрема, про те, з якого конкретно часу й чому певне полотнище та його зображення почали символізувати владу, в першу чергу, сеньйора чи барона,
потім владу князя чи короля, а надалі й владу самодержця, держави і навіть
народу? Які кольори чи їх комбінації, які фігури чи їх поєднання були обрані
для цієї мети? Що вони означали. Нарешті, хто їх обирав і з якою метою, в
якому історичному контексті? [7, с. 265-266].
При дослідженні історії прапорів різних держав світу слід також згадати
і науково-популярне видання, «Що ви несете? Дмитро Дубілет розповідає
найцікавіші історії про прапори усіх країн світу» (2021) [2].
Щодо торговельних марок і їх порівняльного дослідження з іншими
об’єктами, зокрема державними символами, то це питання було предметом звітів НДР «Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок) (2009) і «Методика дослідження торговельних марок (знаків для товарів і послуг)» (2021) [11; 12].
Також ця проблематика фрагментарно досліджувалась у попередніх
роботах авторів цієї публікації [13; 14; 15]. Разом із тим, проблеми теорії та
практики експертного дослідження зображення та імітації торговельною
маркою державних прапорів, у першу чергу, Державного Прапора України,
залишаються малодослідженими в експертології.
Мета дослідження полягає в формуванні науково-методологічних і
методичних основ судової експертизи з питань інтелектуальної власності
при вирішенні судовим експертом питання про зображення чи імітацію торговельною маркою Державного Прапора України та державних прапорів інших країн світу.
Викладення основного матеріалу. Появі Державного Прапору
України, як і появі державних прапорів інших країн світу, передувало виникнення самих прапорів, як історичного та культурного феномену, що втілює
універсальний код-емблему нації та/або держави. Словники і енциклопедичні видання по-різному визначають зміст категорії «прапор».
Так, на думку авторів першої в незалежній Україні «Юридичної енциклопедії» прапор є одним із символів держави і «має вигляд полотнища
встановленого розміру, форми і кольору (кольорів) з написом, прикрасою,
часто з певним зображенням» [16, с. 54].
В «Українському тлумачному словнику» під прапором, у контексті предмету нашого дослідження, пропонують розуміти «полотнище певного кольору чи поєднання кольорів, часто з певним зображенням, прикріплене
до шнура; є офіційною емблемою держави, символом її суверенітету.
Таке полотнище, що є емблемою військової частини, підрозділу, з’єднання, корабля; символізує належність до певної соціальної групи, організації, партії» [17, с. 918].
Таким чином, прапор – це полотнище встановленого розміру та
форми, визначеного кольору чи кольорів, поєднаних у певній послідовності, як правило вертикально чи горизонтально, що може містити
фігури, у тому числі геральдичного характеру, надписи та/або прикраси
й має на меті втілити походження, статус і характер його носія – нації,
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держави, міжнародної організації, глави держави, політичної партії, державного органу, армії та флоту, а також окремого роду військ чи їх з’єднань, професійного об’єднання та іншого інституту громадянського суспільства, яке має розрізняльну здатність.
Прапори можуть поділятися на:
1) за своїм правовим статусом: а) державні або національні прапори,
опис і порядок використання яких закріплено в конституціях та/або законах;
б) прапори міжнародних організацій (ООН, Європейського Союзу та ін.);
в) відомчі та інші прапори;
2) за змістом прапора (колір, фігури, надписи і прикраси): а) однокольорові та багатокольорові; б) прапори, які не містять зображення фігур і прапори, які містять негеральдичні фігури і геральдичні фігури та герби; в) прапори з надписами і прикрасами та без них;
3) за формою прапора: а) прапори – полотнище прямокутної форми
визначеного кольору чи поєднання кольорів, фігур, надписів і прикрас;
б) знамена – одиничні вироби дорого оздобленого прапора в XII ст. – феодала, з зображенням його гербу, надалі – конкретної військової частини чи,
рідше, трудового колективу, втрата якого може означати їх ліквідацію; в)
стяги – воїнські знамена часів Київського та інших слов’янських князівств,
а також Золотої та інших орд (VIII-XIV ст.ст.), а також відомі часів Козацької
доби (XV-XVIII ст.ст.), як бунчуки, в вигляді довгої палиці, прикрашеної конячим хвостом (волоссям з гриви), з прикріпленим до неї трикутним полотнищем (т.з. «клином») яскравого кольору для позначення місця військового
збору; г) корогви (хоругви) – релігійні прямокутні прапори із вишитим чи
намальованим зображенням Спасителя, Богородиці, Архангела Михайла
та інших святих, прикрашені по краях китицями, які кріпляться на поперечні
перпендикулярно до держака-корогвища, який віншує хрест, що використовувались для урочистої Хресної ходи, а також були складовою системи козацьких клейнодів; ґ) штандарти (з нім. standart – «прапор») – першопочатково мав трикутну форму й був прапором кавелерійських частин,
надалі – прапор глави держави, який має форму палиці з поперечиною, до
якої прикріплений чотирикутний прапор, що підіймається під час його перебування в резиденції, на військовому судні та при проведенні дипломатичних заходів; д) гонфалони (з давньо. франк. gundfano – «знамено війни») –
прапори прямокутної форми, який використовувався з XVI ст. італійськими
комунами, релігійними і цеховими організаціями, та прикріплювався поперечно до довгої палиці й закінчувався декількома стрічками чи смугами донизу, містив зображення гербів або святих; е) вимпели – вузькі довгі прапори, які піднімаються на військових і цивільних кораблях для позначення
їх державної приналежності, а також під час спортивних змагань, з такою ж
метою, як правило, роздвоєні на кінці і ін.
4) за відтворенням в об’єктивному світі: а) текстильні прапори; б) зображення прапорів, включаючи голограми тощо.
Як відомо, прапори, а також споріднені до них знамена, стяги, корогви (хоругви), штандарти, гонфалони, вимпели і ін., отримали свій розвиток за часів Середньовіччя. Їх поява тісно пов’язана зі становленням
632

Розділ 9. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності

перших держав у їх сучасному розумінні, а також із розвитком геральдики
у Європі.
Можемо погодитись із віце-президентом Французького товариства геральдики М. Пастуро, що прапори і їх прототипи-попередники (знамена,
стяги, гонфалони, штандарти і т.п.) є цінними документами політичної та
культурної історії держав і народів. «Репрезентуючи собою одночасно емблематичне зображення і символічні об’єкти, вони піддаються жорстким
правилам кодування, а їх використання регулюється особливими ритуалами, які з часом поставили їх до центру національно-державного церемоніалу» [7, с. 265].
Однією з проблем об’єктивності дослідження прапорів, що дійшли до
наших часів, є те, що про збереженість текстильних оригіналів таких полотнищ, принаймні виготовлених до XVI ст., говорити не доводиться. Тому,
твердження окремих експертів і науковців про «прапори часів Античності»,
чи більш ранніх періодів історії людства будуть не зовсім коректними.
Ті ж оригінали прапорів, що зберігалися століттями і дожили до наших
днів, як правило, є реліквіями чи військовими трофеями, які нині знаходяться та експонуються в храмах чи музеях. Вони самі по собі набувають
ритуального значення, стають важливою історії конкретних держав. Як приклад, дослідники згадують про мусульманські штандарти, захоплені іспанською армією під час Реконкісти і вивішені в кафедральному Соборі Толедо
та Монастирі Лас-Уельгас в Бургосі: через століття вони вплинули на декор
і принципи кодування деяких іспанських прапорів та навіть використовувалися християнськими військами Іспанії як власні (битва при Лепанто в
1571 р.) [7, с. 265-266].
Якщо оригіналів прадавніх прапорів зберіглось до сьогодні мало, то їх
зображень, відомим історикам і іншим дослідникам, існує безмежна
кількість. Саме ці зображення прапорів, у більшості випадків, і стають
об’єктом дослідження вчених і експертів. Утім, такі зображення прапорів
нерідко неточно та навіть хибно відтворюють оригінал, особливо в частині
кольорів прапору та їх комбінації. Такі зображення нерідко містять вигадані,
ніколи не існуючі в реальному житті прапори. Так М. Пастуро наводить приклад, коли до Реєстру прапорів усього світу (Vexilla Orbis Terrarum), який
складався в Західній Європі в XV-XVIII ст., компілятори вносили вестернізовані або взагалі вигадані зображення прапорів Африки й Азії.
В основі прапорів, як і гербів, містяться історично сформовані правила
розміщення кольорів і фігур, які символізують походження та характер їх
носіїв – народів, держав, монархів, лицарських орденів. За часів Середньовіччя форма цих прапорів зводилась до форми щитів, а також до універсального прямокутника, який був зручним як для ткання матерії для прапору та його оздоблення, так і для розміщення прапорів у середньовічних
палацах і фортецях. Кольори відомих нині історичних прапорів нерідко переносились із гербів монархів, лицарських орденів, міст тощо, й
відповідали вимогам геральдики у Західній Європі. Так, зелений, червоний
і чорний кольори мали одночасно релігійний, династичний і політичний характер. При цьому, зелений колір на прапорі не міг поєднуватися ні з
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чорним, ні з червоним, і мав бути відділеним від них за допомогою білого,
чи жовтого кольорів.
Передвісники прапорів – стяги, знамена та хоругви були відомі в Середньовіччя й у Східній Європі. Зокрема, Д. Самоквасов, із посиланнями на
давні руські літописи, пише про те, що у слов’ян і балтійських народів, до
впровадження християнства, знамена під час війни були більшою святинею, ніж ідоли. Зокрема, знамено балтійських Венедів було поважних
розмірів, строкатим і яскравим, та зберігалось в Святовидовім храмі. Повага до знамен збереглась у слов’ян і після впровадження християнства.
До того ж, поряд із стягами почали використовуватись коругви (хоругви) із
зображеннями хреста та образів Ісуса Христа та святих. У війну кожен загін
народного ополчення мав свій стяг, прикріплений до списа. Під час воєнного збору всі загони збирались під прапором князя, що означало готовність до початку бойових дій і позначувалось в літописах словосполученням «стяг поставити». Відповідні стяги були не багатими за своєю
кольоровою гамою. Переважали чорні стяги. За часів окупації слов’янських
земель Золотою Ордою символом влади стає червоний колір – саме червоними стрічками перев’язувались ханські ярлики. З часом червоний колір
став використовуватися в слов’янських князівствах [8, с. 3-4, 15].
Водночас, для більшості сучасних державних прапорів світу актуальним залишається дотримання традицій геральдики Західної Європи. Зокрема, М. Пастуро вбачає, що із 214 прапорів незалежних держав
187 (тобто, більше 80 %) підпорядковуються правилам комбінування
знаків, які були «придумані» на турнірному майданчику десь між Луарою й
Рейном у першій пол. XII ст. Але, окремі з них, як прапор Португалії, який
змінився в 1911 р., внаслідок революції 1910 р., із синього та білого (геральдичні кольори португальських королів з XII ст.) на поєднання зеленого
та червоного кольорів, суперечать усім традиціям геральдики [7, с. 268,
281-282].
Отже, у будь-якого державного (національного) прапора є власна
історія. В ній тісно переплетені реальні історичні факти, народна культура
та міфологія, традиції геральдики і, власне, політика. Закономірним буде
передбачити, що сучасні державні (національні) прапори символізують
зв’язок традицій і сучасних реалій державотворення та націотворення.
Так, Державний Прапор України має власну історію походження та
легітимації. На відміну від Тризубу Рюриковичів, відомого за часів Київського князівства, достовірних відомостей про стяги-знамена того часу, їх кольори, розміри тощо не збережено. До того ж, як уже зазначалось М. Пастуро, прапорів у їх сучасному вигляді та значенні в Європі до XII ст. не
існувало.
Розхожою є думка, про появу в другій пол. XIII ст. на прапорах Королівства України-Русі (Рутенії), після коронації Данила Галицького, синьо-жовтих кольорів, які символізували золотого лева на синьому полі, який став
гербом Галицького Королівства (М. Грушевський, Н. Полонська-Василенко
і ін.). Очевидно, можемо говорити насамперед про утвердження в цей час
гербу короля Данила Галицького та «державні кольори» цього королівства.
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Що ж до прапорів Королівства України-Русі, то це питання вимагає додаткового вивчення.
Більше даних маємо про прапори часів Козацької доби, які були важливою складовою козацьких клейнодів (з нім. kleinod – «скарб,
коштовність») – символів і матеріальних атрибутів влади гетьманів і козацької старшини. Уперше вони були пожалувані Війську Запорожському в
XVI ст. польським королем Стефаном Баторієм. Серед цих клейнодів дослідники першими згадують «корогви» [18, с. 225].
Таким чином, окрім булави, бунчука, печатки і інших клейнодів, дослідники Козацької держави, згадують і про корогви (хоругви) – військові
прапори (знамена) козаків, які містили елементи релігійної тематики, та
зберігались хорунжими. Так, Д. Яворницький у своїй знаменитій «Історії Запорізьких козаків» пише про коргви Б. Хмельницького, які описує наступними прикметниками: «корогв королівська, золотописна, барзо красная» [18, с. 224]. Останнє словосполучення, очевидно, слід тлумачити з
польської мови, як «дуже гарна».
Що ж до кольорів і форми коругви, то Д. Яворницький описував їх так:
«Знаменом, хоругвою або корогвую, і прапором називали шовковий яскравочервоного кольору платок із зображенням на ньому в середині або білого польського орла, коли запоріжці були за польським королем, або двоголового
російського орла, коли запорожці перейшли до московського царя, а по бокам – Спасителя і архангела Михаїла. … В імператорському Ермітажі знаходяться сімнадцять запорожських значків і одне військове знамено, хоругва або
коригва. Це знамено зроблене з яскраво-червоної матерії і має в довжину три
аршини і чотири вершки, а в ширину два аршини і чотири з половиною вершка.
З лицевої сторони на ньому зроблено зображення: в середині великого двоголового орла з зірками над ним і довкола нього, з правої сторони – Спасителя,
що благословляє козаків на бій, з сімнадцяти зірками довкола нього, з лівого
боку – архангел Михаїл з вогняним мечем у правій руці. … Нижче двоголового
орла, Спасителя й архангела Михайла зображено великий військовий корабель або ж т.з. тримачтовий, двохдечний корабель, з каюними ілюмінаторами,
двоярусною рубкою, 14 великими і 6 малими люками для морських пушок,
низькою кормою, військовим прапором, якірним значком, трьома високими
щоглами для трьох парусів, двома вірьовочними драбинами і трьома прапорами, що майорять на кожній із щогл» [18, с. 229, 232]. Козацькі прапори та їх
описи знаходимо також в українських і інших зарубіжних музеях. Зокрема, в
Музеї історії Полтавської битви (м. Полтава), у Військовому музеї Швеції
(м. Стокгольм) та ін.
Після знищення Катериною II Запорожської Січі та ліквідації козацтва
Українські землі до поч. XX ст. перебували під юрисдикціями різних держав (Австро-Угорська та Російська імперії та ін.) і, відповідно, під різними
державними прапорами. Самобутні українські прапори зберігалися хіба що
в окремих містах. Зокрема, у Львові під час «весни народів» 1848 р. використовувалися прапори із синьо-жовтими кольорами.
Перша світова війна та революція в Російській імперії стали соціальним
підґрунтям для національно-визвольних змагань за відновлення Україн635
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ської державності. Синьо-жовті прапори уперше у цей час з’явились після
Лютневої революції 1917 р. в Російській імперії в великих містах України –
Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Чернігові, Катеринославі та ін., а також під
час українізації армії царату на фронтах Першої світової війни. Так,
26.03.1917 Центральна Рада підняла над своєю будівлею жовто-блакитний
прапор. Очевидно, він був пов’язаний з кольорами державного гербу УНР,
який описувався М. Грушевським, як золотий Тризуб Рюриковичів на синьому полі [19, с. 15].
Найважливішим є те, що за доби УНР-ЗУНР (1917-1921/22 рр.) відбулася легітимізація прапора України, як державного символу. 22.03.1918
Центральна Рада затвердила державний прапор УНР – жовто-синє полотнище. 02.05.2018 Гетьман Скоропадський встановив, що державним прапором Української держави є синьо-жовтий прапор. У 1918 р. в артиклі V.
«Герб і прапор» проєкту Тимчасового Основного Закону ЗУНР було визначено наступне: «Гербом ЗУНР є Золотий Лев на синім полі, обернений у
свою праву сторону. Державна печать має напис: Західно-Українська
Народна Республіка» [20, с. 46]. Тобто, не зважаючи на наявність у назві
цієї статті «малої конституції» ЗУНР слова «прапор», його опис відсутній.
Можна лише говорити про «державні кольори» – жовтий (золотий) і синій.
Після більшовицької експансії в Україні на III з’їзді Рад України в 1919 р.
у м. Харкові було проголошено утворення УСРР та запроваджено новий
прапор – на червоному полі жовті («золоті») літери «У.С.Р.Р.». Утім, після
втягнення України в 1922 р. до складу радянської федерації напис на прапорі змінився на «УРСР». У Конституції УРСР 1929 р. опис державного прапору вже вміщено в «Поділі V. Про герб, прапор і столицю Української
соціялістичної радянської республіки», де у ст. 81 встановлювалось: «Державний прапор Української соціялістичної радянської республіки складається з полотнища (багряного) кольору, в лівому кутку якого, біля держальця зверху, вміщено золоті літери «УСРР» або напис «Українська
соціялістична радянська республіка»» [21, с. 80].
Очевидно, що про дотримання правил геральдики у радянських прапорах не йдеться, оскільки й сама геральдика вважалась пережитком старого
ладу. Водночас, тогочасні вчені досить чітко уявляли призначення державних прапорів. Зокрема, К. Дунін-Борковський визначав прапор, як «однобарвне чи багатобарвне полотнище, малюнок якого затверджується законом, що підіймається на військових і торговельних кораблях, а також
на посольствах, консульствах, фортецях, митницях і інших державних
установах і приміщеннях в якості розрізняльного знаку» [22, с. 1455]. Тим
самим, учений указував на розрізняльні властивості державного прапору
для широкого кола публічно-правових відносин і для міжнародного приватного права.
З часом радянські державні прапори трансформувались у частині фігур
і надписів, але ніколи у частині кольору полотнища. Воно завжди залишалось червоним. У Конституції УРСР 1937 р. встановлюється, що: «Державний прапор УРСР складається з червоного полотнища, в лівому кутку якого,
біля древка наверху, вміщені серп і молот і літери «УРСР»» [21, с. 100].
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З часом прапори республік, що утворювали колишній СРСР урізноманітнились. З поміж іншого, існує й думка, що схожість прапору СРСР,
УРСР і БРСР, які були самостійними суб’єктами-членами ООН, призводила
до змішування цих прапорів на міжнародній арені. Тому, їх довелось
змінити в 1949 і 1951 рр. відповідно, щоб посилити розрізняльну
здатність [2, с. 156-157].
Врешті, Конституція УРСР 1978 р. у ст. 167 запроваджувала новий
колір до прапору Української РСР – нижню смужку «лазурового кольору,
яка становить одну третину ширини прапора», а також зображення над
золотим серпом і молотом «червоної п’ятикутної зірки, обрамленої золотою
каймою» [21, с. 100]. Але, таке «урізноманітнення» складно вважати
вдалим.
Зокрема,
порівнявши
прапори
Української РСР
та
Азербайджанської РСР.
Відзначимо, що поряд із державними прапорами УРСР в Україні перманентно використовувались національні прапори доби УНР-ЗУНР. Так у
1939 р. синьо-жовтий прапор став державним символом Карпатської Русі.
Проголошення в м. Львові 30.06.1941 Акту відновлення державності
України також відбулося під синьо-жовтим прапором і мало своїм наслідком репресії з боку окупаційної адміністрації нацистської Німеччини.
Пізніше американський письменник Євген Лайон писав: «Німці програли
війну не в Сталінграді, але в Києві, тому, що вивісили свастику, а не український національний прапор» [23, с. 218].
Нерідко представники національно-визвольного руху використовували
як прапор УНР, так і прапор Гетьманату та Директорії. Геральдичний дискурс про порядок розміщення кольорів на прапорі України (синьо-жовтий чи
жовто-синій) був припинений постановою УНР у вигнанні 1949 р. про те, що
державні емблеми України мають бути синьо (блакитно)-жовтими.
У 60-80-х рр. XX ст. національний синьо-жовтий прапор України мав
символічне значення для українського дисидентського руху, також став
символом боротьби за незалежність України. Уже 24.07.1990 синьо-жовтий
прапор був піднятий над Київською міською радою, а 23.08.1991, після провалу путчу ДКНС у Москві, національний прапор був урочисто внесений до
будівлі Парламенту групою народних депутатів України. Починаючи із
2004 р., 23 серпня відзначається в Україні як День Державного Прапору
України.
Наступного року після проголошення незалежності України було прийнято Постанову Верховної Ради «Про Державний прапор України», в якій
встановлювалося:
«Затвердити Державним прапором України національний прапор, що
являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за
шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої-синього кольору,
нижньої-жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3» [24, с. 218].
А уже Конституція України у ст. 20 закріпила опис Державного Прапору
України, як державного символу. Частина 6 ст. 20 Основного Закону передбачила, що: «Опис державних символів України та порядок їх
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використання встановлюються законом, що приймається не менш як
двома третинами від конституційного складу Верховної Ради
України» [5]. Утім, не зважаючи на чисельні законопроєкти, спеціальний закон про опис і порядок використання Державного Прапору України до
сьогодні не прийнятий.
Загальновідомість, популярність і авторитет Державного Прапора
України і державних прапорів інших країн світу роблять їх вельми привабливими для зображення та імітації в торговельних марках. Це дозволяє не
витрачатися на рекламне просування такої торговельної марки, а також
сприяє її асоціації з тими перевагами і якостями, які у пересічного споживача асоціюються з країною, державним символом якої є конкретний прапор. Так, прапор США може асоціюватися з високотехнологічністю, Швейцарії – з точністю та надійністю, України – героїзмом і воєнною відвагою
тощо.
Розглянемо деякі приклади використання стилістики прапорів у торговельних марках.
Нами було проаналізовано сайт Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (далі – ВОІВ), а саме – База даних Global Brand Database, розміщеної на сайті ВОІВ (WIPO) [25]. У результаті такого аналізу було виявлено інформацію щодо запозичення ідей, кольорової гами прапорів передових держав світу.
Прапори, що запозичили стилістику прапора США:
Тимчасовий прапор Республіки Бразилія (1889 р.);
Бретань (регіон на Північному Заході Франції); Атол
Бікіні; Чилі; Техас; Республіка Флорида (1861 р.);
Ліберія; Юкатан (Мексика); Сальвадор (1875-1912);
Куба; Пуерто-Рико; Перший прапор Сполучених Штатів Америки (18611863); Малайзія; Британська компанія Східної Індії (1707-1801).
Вбачається, що торгівельна марка, що запозичує стилістику та кольорову гаму прапора США, відповідно до даних Global
Brand Database, – це міжнародна заявка (Тайланд), за
номером 220112769 – A,A-STAR
для товарів
17 класу МКТП.
Ще один приклад, який показує
приклад використання стилістики
прапорів у торговельних марках:
торгівельна марка, що запозичує
стилістику та кольорову гаму прапора Франції: = міжнародна заявка (Канада) , за номером 2177996 – TOMMY JEANS & FLAG Device для товарів 3, 9, 14, 18, 25, 35 класів МКТП.
У наведених прикладах в торговельних марках використано кольорову гаму та стилістику, але торговельні марки не зображують виключно державні прапори та не є схожими з ними настільки, що їх можна
сплутати.
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У такому випадку, в межах спеціальності 13.6, на вирішення судового
експерта, на наш погляд, може бути поставлене наступне питання:
«Чи є торговельна марка ХХХ зображенням чи імітацією Державного
Прапора України?».
Обґрунтованість цього питання зумовлюється змістом п. 3.3. Постанови Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 № 5
«Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі
спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності», який встановив таке: «З урахуванням обставин справи та суті спору господарські
суди за допомогою експертного дослідження мають з’ясовувати фактичні
дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з’ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:
є зображенням чи імітацією державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій;
офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки» [26].
Постановка такого питання перед судовим експертом, передбачає проведення дослідження щодо відповідності досліджуваного позначення абсолютним підставам відмови у наданні правової охорони. Його тлумачення
зумовлюється нормативним змістом п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг», а саме: «Не можуть одержати правову
охорону позначення, які зображують або імітують:
державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного
органу або їх власників. Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного
коду держави Україна є колегіальний орган, утворений Національний орган
інтелектуальної власності (далі – НОІВ)» [27].
Проводячи експертизу заявки по суті, перевіряється позначення щодо
наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до
п. 1 ст. 5 та п.п. 1, 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг». Згідно з п.п. 4.3.1.2. Правил складання і подання заявки
на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила):
«При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, – щодо
наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до
п. 1 ст. 6 Закону, встановлюється: чи не зображує заявлений знак виключно
державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та
інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати» [28].
Позначення вважається таким, що імітує зазначені у п. 1 ст. 6 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення, якщо
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воно викликає у споживачів враження про наявність зв’язку між відповідною
державою, організацією та цим позначенням [27].
Згідно з нормативним змістом ст. 6 ter (1) (а) Паризької конвенції, держави-учасниці Паризького союзу зобов’язані відмовляти в реєстрації
знаків, які використовують або імітують державні символи, зокрема прапори, що підпадають під її регулювання. Це положення забороняє реєстрацію та використання державної символіки як знаків або як елементів знаків
без дозволу компетентного органу відповідної держави на таке використання. Очевидно, що використання державної символіки без офіційного
дозволу самої держави є посяганням на її виключні та суверенні.
Крім того, таке використання державного символу особою, яка не має
до нього відношення, може ввести споживача в оману щодо походження
товарів, для яких він використовується. При цьому, не має значення
щодо яких товарів чи послуг здійснюється таке використання [29].
Так, на наш погляд, може ввести в оману споживачів щодо походження
товарів, для яких планується використання торговельної марки та є імітацією Державного прапора України: , позначення за міжнародною заявкою
поданою на реєстрацію заявником з Нової Зеландії за номером 1208143 –
Ukrainium , для товарів 25 класу МКТП: одяг; спортивний одяг (Відповідно
до даних Global Brand Database, розміщеної на сайті
ВОІВ (WIPO)) [25].
Згідно з зазначеною статтею Паризької
конвенції,
заборона
реєстрації
розповсюджується також на будь-яку
імітацію державних символів «з точки
зору геральдики». Така імітація є дещо вужчою, порівняно з тією імітацією, яка зазвичай вважається
недопустимою стосовно знаків (схожість позначень). Як уже зазначалось
нами попередньо, державні прапори у 80 % враховують правила та традиції геральдики як стосовно кольору чи комбінації кольорів (т.з. «державні
кольори»), так і в частині зображення державних гербів чи їх складових
елементів (т.з. «малих гербів»). Водночас, вони можуть використовувати і
такі загальні символи, як сонце, місяць, лев, орел та ін. Тому, імітація забороняється лише у разі, якщо позначення відтворює геральдичні характеристики відповідного державного прапору.
При цьому, символ як такий (сонце, місяць, лев, орел, etc) не підпадає
під таку заборону і може бути використаний як елемент знаку [29]. Зокрема,
коли цей символ використано без дотримання правил зображення геральдичних знаків, які визначаються як традиційними правилами геральдики,
так і спеціальними законами про державні символи, які традиційно містять
чіткі вимоги до опису державного символу, включаючи державний прапор.
Таким чином, формою імітації державних символів може бути, зокрема
відтворення: а) будь-яких геральдичних характеристик відповідного державного символу, в нашому випадку – державного прапору; б) самого державного прапору, без дотримання встановлених пропорцій його зображення; в) державного прапору без дотримання співвідношення сторін,
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порядку розташування смуг, кольорів, ширини смуг або з розташуванням
на ньому будь-яких зображень і літер [30]. Окрім того, в багатьох державах
світу існують девізи держави, які є самостійною частиною їх прапору (надписи із священних книг), й теж можуть імітуватися в торговельних
марках.
Тому, при відповіді на поставлене питання судовий експерт проводить
дослідження за етапами:
– Чи не зображує позначення виключно державний прапор (Державний
Прапор України), та чи не є воно схожим настільки, що їх можна сплутати?
– Чи імітує зображувальне позначення державний прапор (Державний
Прапор України)?
При відповіді експертом на питання «Чи не зображує позначення
виключно державний прапор (Державний Прапор України), та чи не є воно
схожим настільки, що їх можна сплутати?» необхідно зазначити, що основним критерієм схожості зображувальних позначень є загальне візуальне (зорове) враження, а також його семіотичне та семантично-смислове значення.
Отже, дослідження зображувальних позначень, на наявність тотожності або схожості настільки, що їх можна сплутати, зазвичай визначають
за двома показниками: графічна (візуальна) схожість та смислова (семіотична та семантична).
При аналізі враховуються наступні ознаки об’єктів:
– вид і характер зображення (конкретне чи абстрактне, карикатурне,
стилізоване тощо);
– смисловий (семіотичний і семантичний) зміст;
– дотримання правил і традицій геральдики при відтворені державного
прапора в цілому та його елементів зокрема;
– геометричні форми (силует, абрис, лінії);
– поєднання кольорів або тонів, їх послідовності;
– наявність або відсутність симетрії, тощо.
Загальне зорове сприйняття, в першу чергу, складається із зовнішнього
контуру. Смислове значення позначень також істотно впливає на схожість
позначень – однакове посилює, а різне – послаблює їх схожість [31, с. 40].
При цьому, при характеристиці виду і характеру зображення державного прапора, судовому експерту доцільно використовувати, за наявності,
відповідні нормативно-правові акти та/або офіційні документи, або, за їх
відсутності, довідникові та енциклопедичні видання, що стосуються державних прапорів, «державних кольорів», геральдичних символів. Також
необхідно надати оцінку характеру зображення, що порівнюються й дати
обґрунтовану відповідь: чи є вони геральдичними, чи візерунковими?
Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи. Важливо, також зауважити, що при цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень, адже саме перше зорове сприйняття будь-якого об’єкта має
вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам’ятовується і позначення. Також важливим є і той факт, що при
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порівняні позначень перевагу необхідно надавати саме схожим ознакам, а
не розбіжностям [31, с. 35].
На підставі аналізу, здійсненого за етапами, наведеними вище, експерт
може надати відповідь на питання «Чи Позначення зображує / не зображує
виключно державний прапор, та є/не є схожим настільки, що їх можна між
собою сплутати?».
При відповіді на питання «Чи імітує зображувальне позначення державний прапор (Державний Прапор України)?» слід зазначити наступне.
Визначення термінів «імітація», «імітувати» міститься в багатьох словниках. Це слово має іноземне походження й походить із латинської мови imitatio, від imitor – «наслідую» та означає: «1) Точне відтворення, наслідування, переважно голосів, звуків. 2. Підроблення під що-небудь; виріб, що
є підробкою (пор. сурогат, ерзац)» [32, с. 221].
Спеціалізоване енциклопедично-довідкове видання «Енциклопедія
інтелектуальної власності», за ред. проф. П. Крайнєва, подає наступне
визначення: «Позначення вважається таким, що імітує назву держави та її
символ, якщо воно безсумнівно викликає у споживачів враження про
наявність зв’язку з відповідною державою (це саме стосується організацій),
або створює у споживача враження про можливий зв’язок між даною державою та цим позначенням» [33, с. 244].
Отже, зображення торговельною маркою державного прапору є його
точним, «дзеркальним» відтворенням, тоді, як імітація – це довільне відтворення державного прапору, в тому числі Державного Прапору України, чи
його елементів, без неухильного дотримання смислових (семіотичних і семантичних), геометрично-просторових, колористичних і геральдичних (за їх
наявності в прапорі) характеристик.
Висновки. Як зазначалось попередньо, ґрунтовних публікацій щодо
проблем теорії та практики порівняльних досліджень та визначення зображення чи імітації торговельною маркою Державного Прапора України та інших державних прапорів на сьогодні практично не існує. Ця публікація, на
наш погляд, може стати підґрунтям фахової дискусії з цих питань та розширення до рівня методичних рекомендацій для судових експертів з питань
інтелектуальної власності.
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IMAGE OR IMITATION BY A TRADEMARK
OF THE STATE FLAG OF UKRAINE AND OTHER STATE FLAGS:
PROBLEMS OF FORENSIC THEORY AND PRACTICE
V. Fedorenko
V. Kovalenko
T. M. Chabanets
The article is devoted to the problems of theory and practice of expert investigation of the image or imitation of a trademark of the State Flag of Ukraine and other
state flags within the forensic-expert specialty 13.6 – ”Investigations related to commercial (trade) names, trademarks (marks for goods and services), and geographical indications”.
Flags, as well as similar banners, banners, bugles, standards, gonfalons, pennants, etc. emerged in the history of Western Europe along with the formation of
monarchies and the first European states. Their emergence relates to the origin of
coats of arms and heraldry. However, heraldry does not cover issues of color, figures, size, proportions, and texture of flags. These issues are the subject of vexillology (from Latin vexillum – “flag” and from Greek λογοs – “science”) as the “science
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of flags”, which emerges much later than heraldry, in the 1950s and continues to
take shape until today.
The flags of monarchs, orders, states, and nations have been preserved in textured form in museums, temples and treasuries of Europe no later than the 16th century. At the same time, science and art know numerous images of flags. The drawback of these depictions of flags is their inaccuracy in conveying the colors, figures
and proportions of the flag cloth used. In addition, each of the modern state flags of
the countries of the world has its own history of origin, development, and semiotic
meaning. It is not uncommon for state flags with a rich history, such as the flag of
Portugal, contrary to the rules of heraldry in terms of combination of colors.
The State Flag of Ukraine has a rich ancient history, which has its roots in the
times of the Kingdom of Galicia-Volynian, when the colors of the coat of arms –
Golden Lion on a blue field – began to be used on the banners. The Ukrainian flag
received its further development during the Ukrainian Cossacks time, and in 1918
the Central Rada adopted the “Law on the State Flag of the UNR” and it was revived
in 1990-1992 in independent Ukraine.
The military aggression of Russia against Ukraine in 2022 and the huge support
of Ukraine abroad contributed to the popularity of the State Flag of Ukraine all over
the world. In this regard, there is a temptation to image or imitate the trademark of
the State Flag of Ukraine. Similar cases used to take place with the state flags of
foreign states.
The features of the expert study of the question “Is the trademark XXX image or
imitation of the State Flag of Ukraine?” are revealed in the forensic specialty 13.6 –
“Research related to the commercial (trade) names, trademarks (marks for goods
and services), geographical indications”.
Key words: state symbol; flag; state flag; State Flag of Ukraine, forensic examination of intellectual property objects: trademark; expert examination of trademark;
imitation.
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ПОВ`ЯЗАНИХ З УМОВАМИ
НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИМ ЗРАЗКАМ,
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЇХ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ТА ОБСЯГУ
ВИКОРИСТАННЯ
Статтю присвячено узагальненню підходів до проведення судових
експертиз (експертних досліджень) у сфері інтелектуальної власності, а
саме промислових зразків. Проведено аналіз оновленого національного законодавства, що регулює правову охорону промислових зразків. Виявлено проблемні питання, що мають враховуватись під час проведення судових
експертиз (експертних досліджень) промислових зразків. Досліджено особливості проведення судових експертиз (надання експертних висновків) з питань визначення умов правової охорони промислових зразків, критеріїв їх охороноздатності та обсягу використання.
Ключові слова: судова експертиза, об’єкт інтелектуальної власності,
промисловий зразок, правова охорона, умови правової охорони, критерії охороноздатності, публічний порядок, ступінь свободи автора.

Постановка проблеми. Охорона прав інтелектуальної власності є одним із важливих напрямів діяльності держави. Призначенням правової охорони об’єктів інтелектуальної власності є мотивація та заохочення суб’єктів
права інтелектуальної власності (творців та інших правовласників об’єктів
інтелектуальної власності) до створення нових об’єктів, що сприяє науковотехнічному прогресу, процесам інноваційної діяльності і трансферу технологій, підвищенню рівня економічного розвитку держави, а також конкурентоздатності країни у сфері інновацій та високих технологій на внутрішньому
і зовнішньому ринках.
У випадках порушення прав інтелектуальної власності досить часто виникає потреба у проведенні судової експертизи, висновок якої є одним із
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доказів під час вирішення спорів у суді по цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення, а також у кримінальних
провадженнях.
Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності є важливою
функцією держави. «Зміст цієї функції на сьогодні полягає в забезпеченні
Українською державою проведення судових експертиз та експертних досліджень об’єктів права інтелектуальної власності для задоволення потреб
судів, органів досудового розслідування та на замовлення фізичних і юридичних осіб, а також у системному науковому та науково-методичному забезпеченні цього виду судово-експертної діяльності [1, c. 23].
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в умовах оновлення національного законодавства про правову охорону об`єктів інтелектуальної власності, з`явилися нові правові категорії, робота з якими потребує додаткового аналізу. Крім того, низка хиб національного законодавства
в цій сфері й досі не усунута законодавцем. Зазначене створює складності,
як у правовій охороні таких об’єктів інтелектуальної власності, так,
відповідно і в роботі судових експертів. Промисловий зразок є одним з
об`єктів промислової власності під час здійснення правової охорони і захисту якого, досить часто виникає низка проблемних питань. Зокрема йдеться
про умови його правової охорони та критерії охороноздатності (частина
яких є новою для національного законодавства і відповідно діяльності судових експертів та має певні особливості, які повинні враховуватися судовими експертами під час проведення експертизи).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теорії та практики
судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності вивчали:
О. Голікова, П. Крайнєв, Н. Кісіль, В. Коваленко, Н. Ковальова, І. Поліщук,
І. Стародубов, Л. Тимощик, В. Федоренко та інші науковці.
Проблемні питання судової експертизи об’єктів права інтелектуальної
власності досліджували: Ю. Аллахвердієв. О. Дорошенко, О. Золота,
Р. Кірін, О. Клюєв, І. Коросташова, С. Науменко, О. Орлюк, Е. СімаковаЄфремян, В. Хоменко та ін.
Мета дослідження. Метою статті є аналіз норм національного законодавства, що регулює правову охорону промислових зразків, зокрема умов
їх правової охорони та критеріїв охороноздатності й визначення особливостей їх правової охорони, що мають враховуватися судовими експертами
під час проведення судової експертизи (експертного дослідження).
Викладення основного матеріалу. Особливості правової охорони
об’єктів інтелектуальної власності безпосередньо пов’язані з особливостями проведення судових експертиз. С. М. Науменко та Л. В. Золота зазначають, що: «Судова експертиза у цій сфері однаково залишається необхідним і часто єдиним джерелом доказу у справах про порушення майнових
та особистих немайнових прав авторів, прав промислової власності, адже
судовий експерт надає об’єктивний і належно обґрунтований висновок, що
є або буде предметом судового розгляду. Саме атестований судовий
експерт несе відповідальність за якість і об’єктивність судової експертизи у
сфері інтелектуальної власності в Україні» [2, c. 332].
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В умовах оновлення національного законодавства про інтелектуальну
власність – прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 [3], низка норм якого потребує додаткового аналізу.
Ці зміни торкнулися, як охорони авторських і суміжних прав, так й прав на
об`єкти промислової власності. Найбільш серйозні зміни, на думку автора,
було внесено в Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»
від 15.12.1993 [4]. Так, наприклад, законодавцем: 1) змінено строк чинності
майнових прав на зареєстрований промисловий зразок, який нині складає
5 років; 2) надана можливість продовження строку правової охорони майнових прав за клопотанням власника промислового зразка на один або
більше п’ятирічних строків; 3) введено збір за продовження строку чинності
майнових прав на промисловий зразок; 4) визначено загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок, який не може
становити більш як 25 років від дати подання заявки, і який тепер (в
порівнянні з попереднім) фактично збільшений аж на 10 років; 5) змінено
тип охоронного документа на промисловий зразок (з патенту на свідоцтво);
6) додано критерій визначення правової охорони промислового зразка,
яким крім новизни, тепер є його індивідуальний характер; 7) введено нові
терміни і поняття, серед яких термін «ступінь свободи автора» тощо.
Вищезазначене багато шо змінило в підходах до охорони прав на промислові зразки, і навіть, в критеріях класифікації цього об’єкта промислової
власності, який після внесення змін в національне законодавство, із групи
об’єктів патентного права (див. [5, c. 32-33]), фактично перейшов до групи
засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу. Вказані зміни мають
важливе значення для правозастосування, й зокрема для проведення судової експертизи промислових зразків.
Однак, аналіз свідчить про те, що на увагу сьогодні заслуговують і ті
питання, яких останні зміни законодавства про інтелектуальну власність не
торкнулися (зокрема це стосується умов надання правової охорони промислових зразків), які мають враховуватися, у разі призначення (замовлення)
судової експертизи (експертного дослідження) й відповідно під час її (його)
проведення.
Розглянемо умови надання правової охорони промислових зразків. У
ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від
15.12.1993 [4] визначено три умови, що висуваються до промислових зразків. Так, правова охорона надається промисловому зразку, що: а) не суперечить публічному порядку; б) не суперечить загальновизнаним принципам моралі; в) відповідає критеріям охороноздатності.
Слід звернути увагу на те, що у національному законодавстві, й зокрема, в
законодавстві про інтелектуальну власність, термін «публічний порядок» застосовується сьогодні у низці нормативно-правових актів (Цивільному Кодексі України, Законі України «Про охорону прав на промислові зразки», Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законі України
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Законі України «Про
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міжнародний комерційний арбітраж», Законі України «Про Національну поліцію»
та ін.). В той же час на законодавчому рівні зміст цього термінопоняття не визначено. Слід сказати, що у нормах Кримінального кодексу України (далі –
КК України) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) використовується термін «громадський порядок», що є спорідненим з поняттям «публічний порядок». Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених цій проблемі, серед науковців і досі не вироблено
однозначного підходу до визначення поняття «публічний порядок» та його
співвіднесення з поняттям «громадський порядок».
Так, на думку С. Комісарова: «Публічний порядок являє собою категорію, що складається з трьох елементів: змісту, засобів його регулювання
та цілей встановлення. Зміст публічного порядку становлять такі системи
суспільних відносин, які забезпечують: нормальні умови життєдіяльності
людини; реалізацію права власності; належну діяльність юридичних осіб,
їх посадових осіб та громадських формувань. До засобів регулювання суспільних відносин, які становлять зміст публічного порядку, необхідно віднести: правові, а також інші соціальні норми – норми моралі, звичаї, релігійні
норми, правила громадського співжиття. До цілей публічного порядку належать: забезпечення нормальних умов життєдіяльності людини; забезпечення реалізації права власності; підтримання необхідних умов належної
діяльності юридичних осіб, їх посадових осіб та громадських формувань» [6, с. 119]. А от М. Мальський вважає, що: «Зазначена проблема
має інтернаціональний характер, оскільки в міжнародній науці і досі немає
чіткої позиції щодо того, чи доцільна надмірна деталізація поняття
«публічний порядок», і якщо так – то у якій формі» [7, с. 84].
Єдиним офіційним документом, в якому сьогодні наявне тлумачення
терміну «публічний порядок» є постанова Пленуму Верховного суду
України «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території
України» від 24.12.1999 № 12. Отже згідно тлумачення Пленуму Верховного Суду України: «Під публічним порядком… належить розуміти правопорядок держави, визначальні принципи і засади, які становлять основу
існуючого в ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності
й недоторканності, основних конституційних прав, свобод, гарантій
тощо)» [8]. Результатом такої невизначеності може бути необґрунтовано
широке або навпаки вузьке тлумачення поняття «публічний порядок» судовими експертами, а також національними судами.
Зазначене свідчить, про необхідність законодавчого визначення
терміну «публічний порядок», з подальшим відповідним його корегуванням
у відповідності до суспільно-політичної реальності, у якій перебуває наша
країна. Однак, до того часу, проведення судової експертизи на предмет
відповідності того чи іншого об’єкта промислової власності умові не суперечення «публічному порядку», судовим експертам слід орієнтуватися на
визначення поняття та змісту цієї правової категорії, що сьогодні є офіційним [9, c. 127].
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Другою умовою надання промисловому зразку правової охорони є
умова стосовно того, що він «не суперечить загальновизнаним принципам
моралі». Визначення змісту цієї правової категорії забезпечується низкою
норм, а саме: ст.ст. 35,54 Конституції України [10]; нормами міжнародного
права, наприклад ст.ст. 6, 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. [11]; Законі України «Про захист суспільної моралі» 2003 р. [12]. В останньому нормативо-правовому акті законодавець
визначає зміст термінопоняття «суспільна мораль» та ін. питання. Так,
згідно абз. 12 ч. 1 ст. 1 Закона України «Про захист суспільної моралі», суспільна мораль це – система етичних норм, правил поведінки, що склалися
у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість) та правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль [12].
Із змісту норм вищевказаного закону випливає, що на суспільну мораль
негативно впливає: а) продукція порнографічного характеру виробництво
та обіг якої у будь-якій формі, в Україні заборонено (ч. 1 ст. 2); б) продукція
еротичного характеру та продукція, що містить елементи насильства та
жорстокості на виробництво та обіг, якої у будь-якій формі встановлено обмеження (ч. 2 ст. 2).
Крім того, згідно ч. 2 ст. 2 «Про захист суспільної моралі», забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка: пропагує війну,
національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропагує фашизм та
неофашизм; принижує або ображає націю чи особистість за національною
ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і
релігійних святинь; принижує особистість, є проявом знущання з приводу
фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей; пропагує
невігластво, неповагу до батьків; пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички [12].
Крім того, вказана сфера забезпечується низкою підзаконних нормативно-правових актів, що також мають враховуватися судовим експертом
під час проведення судової експертизи (експертного дослідження).
Третьою умовою надання промисловому зразку правової охорони є
відповідність критеріям охороноздатності, якими виходячи із вимог ч. 1
ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» – є новизна
і індивідуальний характер [4]. Слід сказати, що такий критерій охороноздатності, як «індивідуальний характер» – є новелою національного законодавства про правову охорону промислових зразків. Для того, щоб оцінити цей
критерій, береться до уваги «ступінь свободи автора», що визначена законодавцем, як: «обмеження можливостей автора щодо розробки рішення
зовнішнього вигляду виробу певного призначення, пов’язані, зокрема, з
функціональними особливостями виробу» (абз. 27 ч. 1 ст. 1) [4].
Вказані новели, що з’явилися у національному законодавстві у 2020 р.,
суттєво змінили підходи до правової охорони промислових зразків.
Відповідно до норм вищевказаного закону [4], «ступінь свободи автора» є:
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одним із критеріїв визначення обсягу правової охорони промислового
зразка, оскільки тепер береться до уваги під час створення промислового
зразка (п. 3 ч. 7 ст. 5), а також береться до уваги для одного з критеріїв охороноздатності промислового зразка – його індивідуальність характеру (п. 4
ч. 3 ст. 6).
Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого
користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома щодо:
зареєстрованого промислового зразка – до дати подання заявки до
НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; незареєстрованого промислового зразка – до дати, на яку промисловий зразок, щодо
якого вимагається охорона, вперше був доведений до загального
відома [4].
Слід сказати, що термінопоняття «ступінь свободи автора» визначене
законодавцем, вносить певну плутанину у національне законодавство про
охорону прав на промислові зразки, оскільки конструкція цієї норми побудована невірно з точки зору юридичної техніки. Так, зміст поняття «ступінь
свободи автора» визначено за допомогою використання словосполучення
«обмеження можливостей автора», що певним чином робить цей термін
абстрактним та незрозумілим. Зазначене ускладнює, як процедуру державної реєстрації прав на промислові зразки, так і проведення судової експертизи (експертного дослідження).
Слід звернути увагу на те, що під час проведення судової експертизи
(експертного дослідження) на предмет охороноздатності промислового
зразка за вказаним критерієм або на предмет визначення обсягу його використання судовий експерт має оцінювати індивідуальний характер промислового зразка за його зовнішнім виглядом (формою), оскільки цей
об’єкт промислової власності є – «результатом інтелектуальної, творчої
діяльності людини в галузі художнього конструювання» [4, п. 3 ст. 1]. Тобто
для визначення судовим експертом «ступеню свободи автора», слід враховувати те, що автор промислового зразка під час його створення виконує
дизайнерську роботу де основна увага має бути приділена функціональним
особливостям виробу.
Слово «функціональний», пов’язане з виконанням певної функції, залежне від діяльності, призначення, а не від структури, будови [13, с. 652].
«Слід звернути увагу й на те, що функціональність є одним з основних (базових) понять дизайну (але не єдиним), що відповідає за: зручність,
раціональність, відповідність та досконалість, що досягаються мінімальними витратами. Натомість законодавець, під час визначення поняття
«ступінь свободи автора», обмежився лише однією вимогою за якою
«ступінь свободи автора» буде визначатися лише функціональністю (призначенням), що має відбиватися у зовнішньому вигляді (дизайні) промислового зразка» [14, c. 92-93].
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З вищевказаного випливає, що судовий експерт під час проведення судової експертизи щодо відповідності критерію індивідуальності або обсягу
використання промислового зразка за вимогою «ступеню свободи автора»,
орієнтуючись на зовнішній вигляд (форму) промислового зразка має враховувати те, які саме функції виконує цей промисловий зразок в предметному середовищі.
Висновки. Оскільки судова експертиза (експертне дослідження) не
може проводитись експертом на свій розсуд, суб’єкт, що призначає (замовляє) судову експертизу (експертне дослідження) промислового зразка,
для визначення властивостей досліджуваного об`єкта інтелектуальної
власності має чітко визначити певне експертне завдання й поставити на
вирішення експерта конкретні питання. У разі необхідності вирішення питання щодо відповідності промислового зразка конкретним умовам патентоздатності,
суб’єкт
призначення (замовлення)
судової
експертизи (експертного дослідження) має чітко вказати, який або які критерії
охороноздатності промислового зразка мають бути предметом експертизи
або експертного дослідження промислового зразка.
З огляду на проблеми розглянуті у даній статті, питання мають бути
сформовані експерту наступним чином:
– Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умовам надання правової охорони, зокрема чи «не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі»?
– Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) критеріям охороноздатності «новизна»?
– Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) критерію охороноздатності й чи має «індивідуальний характер?»
У разі, якщо на вирішення судового експерта поставлене завдання щодо
відповідності промислового зразка умовам надання правової охорони стосовно його «не суперечення публічному порядку», у зв’язку з відсутністю в
національному законодавстві визначення термінопоняття «публічний порядок», судовий експерт під час проведення експертизи (експертного дослідження) має враховувати Постанову Пленуму Верховного суду України
«Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень
іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України» від
24.12.1999 № 12, що сьогодні є єдиним офіційним актом, який містить визначення термінопоняття «публічний порядок».
У разі постановки перед судовим експертом питання щодо
відповідності промислового зразка умовам надання правової охорони стосовно його «не суперечності загальновизнаним принципам моралі»,
експертом
мають
враховуватись
відповідні
норми
Конституції
України (ст.ст. 35, 54), норми міжнародного права, зокрема Європейської
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 р. (ст.ст. 6, 8, 10), норми Закону України «Про захист суспільної моралі» та інші нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини в цій
сфері.
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Під час вирішення питання щодо відповідності промислового зразка такого критерію охороноздатності, як наявність «індивідуального характеру»,
судовий експерт має враховувати, те що основною вимогою цього критерію, яка береться до уваги є «ступінь свободи автора», яка полягає в обмеженні можливостей автора щодо розробки рішення зовнішнього вигляду
виробу певного призначення, пов’язані, зокрема, з функціональними особливостями виробу. Вказана вимога стосується функцій, що має виконувати
промисловий зразок в предметному середовищі і має відбиватися у
зовнішньому вигляді (дизайні) промислового зразка.
Перелік посилань
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FEATURES OF THE FORENSIC EXAMINATION (OF EXPERT RESEARCH)
IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY ARE RELATED TO THE TERMS
OF PROVISION OF LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGNS,
DEFINING THE CRITERIA FOR THEIR PROTECTION ABILITY AND VOLUME
OF USE
I. Korostashova
The article is devoted to the generalization of approaches to forensic examinations (of expert research) in the field of intellectual property, in particular industrial
designs. The analysis of the national legislation in the field of intellectual property is
carried out and new approaches in the field of the legal protection of industrial designs are revealed.
The peculiarities of conducting forensic examinations (providing expert opinions) on determining the conditions of the legal protection of industrial designs, criteria for their legal protection, and volume of use have been researched.
An analysis of the conditions for granting legal protection to industrial designs,
in particular compliance with public order and the principles of humanity and morality
was performed. An analysis of normative sources that define the meaning of the term
“public order” and regulations that should be used by a forensic expert to establish
compliance of industrial designs with the principles of humanity and morality was
performed.
The analysis of criteria for protection of industrial designs (novelty and individual
character) was carried out. The peculiarities of determining the new criterion of the
legal protection of industrial design (individual character) for the national legislation,
for the assessment of which the “degree of freedom of the author” is taken into account, was established. The concept of “degree of freedom of the author” was studied and the features that should be taken into account during forensic examinations (of expert research) are determined. Recommendations that should be taken
into account by the subjects of appointment (order) of forensic examinations (of expert research) and forensic experts were formulated.
Key words: forensic examination, an object of intellectual property, industrial
design, legal protection, conditions of legal protection, criteria of protection, public
order, degree of freedom of the author.
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ФАКТОРИ НЕУСВІДОМЛЕНОГО ВИКРИВЛЕННЯ ОСОБОЮ ПОКАЗАНЬ
Стаття присвячена системному опису факторів, які впливають на
несвідоме надання особою недостовірних показань під час допиту, а саме:
1) підсвідомого рівня психіки, зокрема: а) імпліцитної пам’яті та її явища –
праймінгу; б) неусвідомлених глибинних психологічних установок; та 2) основних сфер психіки особистості (психічних процесів, психічних станів та
психічних властивостей). Підкреслено значення судової психологопсихіатричної експертизи для емпіричного вивчення вищевказаних факторів.
Ключові слова: верифікація, допит, динамічні стереотипи, когнітивні
стереотипи, імпліцитна пам’ять, кримінальне провадження, неусвідомлене
викривлення показань, праймінг.

Постановка проблеми. Показання свідків, потерпілих та підозрюваних (надалі будемо вживати термін «особа») є дуже важливими для досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Однак, як відомо, такі показання можуть бути брехливими, неточними,
спотвореними, викривленими, перекрученими тощо. Тому досить важливою є психолого-криміналістична грамотність та компетентність слідчих,
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слідчих-суддів, суддів, особливо з питань верифікації показань особи стосовно обставин кримінального правопорушення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання одержання достовірних знань під час досудового розслідування кримінального правопорушення розкривали у своїх наукових працях такі вчені як: В. Г. Гончаренко,
І. В. Гловюк, К. П. Гришина, Ю. М. Грошевий, Д. В. Давидова, В. Я. Дорохов, А. В. Заклюк, О. В. Капліна, О. М. Ларін, О. В. Литвин, М. А. Погорецький, Ю. М. Середа, Б. Г. Розовський, Л. Д. Удалова, М. Є. Шумило,
В. Ю. Шепітько та багато інших.
Також, досить багато наукових праць присвячено питанням психології
обману шляхом розпізнавання емоцій, вербальної та невербальної поведінки особи (В. Ф. Біркенбіл, Г. Дюшенн, К. Ізард, Д. Наварро, М. Непп,
Д Мацумото, Д. Морріс, М. Карлінс, Л. Лаундес, Р. Плутчик, Д. Хол, Ф. Фареллі, О. Фрай, Дж. Хессет, П. Екман, Д. Ефрон, та ін.).
Практичне застосування цих досліджень було реалізовано компанією
«Пол Екман Груп» у комп’ютерних програмах, які засновані на системі кодування лицьових рухів (FACS – Facial Action Coding System) [2] та які дозволяють зчитувати емоційні стани людини. Зокрема, ці програми використовуються на митницях, в аеропортах, під час навчання поліцейських на
спеціальних тренажерах тощо.
У той же час, на думку деяких вчених, так звані «ловці брехні» часто
зазнають поразки при визначенні ознак брехні. Зокрема, М. Хартвігі та
К. Ф. Бонд у 2011 р. опублікували наукову статтю «Чому ловці брехні зазнають невдачі? Метааналіз лінзової моделі суджень людської брехні» [11], у
якій вони зробили висновок про те, що «…інтуїтивні уявлення про обман є
точнішими, ніж явні знання, а також що виявлення брехні стає легшим та
покращується за рахунок збільшення поведінкових відмінностей між брехунами та тими, хто каже правду, ніж шляхом інформування ловців брехні про
дійсні ознаки обману…» [11].
Е. Доусон, М. Хартвіг і Л. Брімбал у своєї науковій статті «Інтерв’ю для
отримання інформації: використання підготовки для розкриття
інформації» (2015) наголосили на тому, що підготовлені учасники до
інтерв’ю розкрили значно більше інформації, ніж ті, хто був не
підготовлений. Їхні висновки підкреслюють необхідність подальших досліджень основних несвідомих процесів у слідчих інтерв’ю, оскільки такі
впливи можуть вплинути на результат інтерв’ю. Дія несвідомих впливів у
таких контекстах має наслідки для практиків, які можуть використовувати
праймінг для полегшення розкриття [10].
Праймінг (віл англ. «prime» – первинний, перший) – це «…вплив неусвідомлюваних стимулів на когнітивну діяльність, вироблену на усвідомленому рівні…» (Schacter, D. L., & Tulving, E., 1982) [15].
З точки зору нейрофізіології ефект праймінгу – це такий механізм
психіки, який допомагає зекономити енергію за рахунок того, що обробка
наступної інформації ґрунтується на даних, які первинно надійшли.
В психології явище праймінгу називають ефектом попередження або
фіксуванням установки. Праймінг – це механізм імпліцитної пам’яті (лат.
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«implicitus» – «згорнутий», «закритий»). Імпліцитна пам’ять використовує
здатність мозку підсумовувати, поєднувати та узагальнювати «схожі події в
одну прототипну репрезентацію, яку називають схемою на підставі досвіду…» (Siegel, D. J., 2010) [13].
Імпліцитна пам’ять має багаторівневу структуру, що включає принаймні
три шари: глибинних психологічних установок, зафіксованих установок і
прив’язок (Schacter, D. L. & Curran, T., 2000) [15].
Отже, імпліцитна пам’ять – це сховище з неусвідомленими знаннями,
які узагальнені, підсумовані та об’єднані у певний конструкт когнітивних
шаблонів та стереотипів. Й осі саме тому, у 2011 р., М. Хартвігі та
К. Ф. Бонд зробили висновок про те, що «…інтуїтивні уявлення про обман
є точнішими, ніж явні знання…» [11].
Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних
проваджень слідчі, слідчі-судді, судді досить часто стикаються з
неточними, викривленими, недостовірними, брехливими показаннями
свідків, потерпілих та підозрюваних. У підручниках з криміналістики та
юридичної психології в основному представлені суб’єктивні та об’єктивні
фактори свідомого повідомлення особами недостовірних показань.
Тому, розібратися з основними характеристиками неусвідомленого викривлення особою показань стосовно обставин кримінального правопорушення є досить важливим питанням криміналістики та юридичної психології.
Мета дослідження полягає у характеристиці неусвідомленого викривлення особою показань про обставини кримінального правопорушення.
Викладення основного матеріалу. Верифікація показань є важливою
когнітивною діяльністю суб’єктів досудового розслідування та судового
розгляду кримінальних правопорушень. Як відомо, на об’єктивність показань впливає ціла низка суб’єктивних та об’єктивних факторів. Факт повідомлення особою суб’єктивно викривлених показань стосовно обставин
кримінального правопорушення може нею усвідомлюватися, або неповною
мірою усвідомлюватися, або не усвідомлюватися.
З точки зору психологічної науки «психіка – це суб’єктивне відображення об’єктивного світу» [3]. Тобто те, що особа повідомляє під час допиту, вона суб’єктивно переломлює через власний досвід, власні знання,
уміння та навички, власні психологічні установки і когнітивні конструкти та
стереотипи. Як відомо, психіка людини та її психічна діяльність одночасно
функціонують у п’яти взаємопов’язаних та взаємообумовлених рівнях –
несвідомому, підсвідомому, передсвідомому, свідомому та надсвідомому.
Моя стаття присвячена загальному системному опису факторів, які
впливають на несвідоме надання особою недостовірних показань під час
допиту, а саме представленню характеристик: 1) підсвідомого рівня
психіки, зокрема: а) імпліцитної пам’яті та її механізму – праймінгу; б) неусвідомлених глибинних психологічних установок; та 2) основних сфер
психіки особистості (психічних процесів, психічних станів та психічних властивостей).
Отже, підсвідомий рівень особистості – це центр її індивідуальних автоматизованих когнітивних та динамічних стереотипів і штампів.
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Критеріями підсвідомого є його несвідомість, мимовільність, словесна
неоформленість [3]. Підсвідомість людини також має свої певні рівні, – на
найвищому розташовується інтуїція, а на нижчих – різні комплекси та автоматизми. Де, інтуїція – це процес миттєвих осяянь, комплексного охоплення проблемної ситуації, виникнення несподіваних рішень, неусвідомлене передбачення розвитку подій на основі спонтанного узагальнення
попереднього досвіду [3]. Різні комплекси – це нереалізовані бажання, пригнічені прагнення, різні побоювання та занепокоєння, амбіції та завищені
претензії [3]. До автоматизмів підсвідомості належать:
1) динамічні стереотипи (це все те, що стосується руху тіла) – це
добре налагоджені та чітко виконувані програми виконання повсякденних
рухових операцій (рухова манера поведінки, мімічні штампи, виконання
звичних обов’язків, робота на комп’ютері, звичне керування технікою тощо);
2) когнітивні стереотипи (це все, що стосується руху розуму) – це автоматичні думки, когнітивні уявлення, які були сформовані в далекому минулому; або заздалегідь заготовлені судження, які не вимагають жодних
інтелектуальних зусиль (когнітивні конструкти, шаблони, штампи; певні
особистісні умовисновки, фіксовані психологічні установки, особистісні
принципи та правила життєдіяльності тощо).
Динамічні та когнітивні стереотипи утворюють набір готових поведінкових конструктів, які розвантажують свідомість особистості від постійного
контролю над рішеннями стандартних повторюваних життєвих завдань,
тим самим регулюють її життєдіяльність.
Когнітивні стереотипи допомагають особі швидко зробити висновок на
основі якогось одиничного факту (він був у довгому чорному плащі, значить
він злочинець) або ж «витягти» заздалегідь готове судження. До когнітивних стереотипів належать й неусвідомлені особою глибинні психологічні
установки, які бувають раціональними та ірраціональними. Зокрема, вчені
когнітивно-біхевіориального напряму вказують на такі типи ірраціональних
когнітивних установок особистості як: повинності, передбачення негативного майбутнього, максималізму, оцінна, персоналізації, катастрофізації,
дихотомічного мислення, надузагальнення, читання думок, персоналізації,
прокляття і самоприниження тощо [9].
Слід зазначити, що неусвідомлені ірраціональні установки можуть суттєво впливати на достовірність показань особи стосовно певних обставин
кримінального правопорушення.
Наведемо приклади деяких ірраціональних установок та вкажемо на їх
діагностичні критерії. Отже, така ірраціональна психологічна установка як
персоналізація. Особа з такою психологічною установкою, схильна
пов’язувати з собою все, що відбувалося під час кримінального правопорушення, при цьому зовсім не маючи для цього підстав. Наприклад, якщо така
особа є свідком кримінального правопорушення, то вона під час допиту
може стверджувати, що жертвою повинна була бути вона. Також схильні
до пов’язування із собою всього, що відбувається під час кримінального
правопорушення, такі типи осіб як демонстративний [8]. Тому, слідчий (слідчий суддя, суддя) повинен визначити у особи, як допитується, таку
661

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67

ірраціональну установку або такий тип характеру, й максимально конкретизувати та деталізувати запитання до неї стосовно предмету допиту.
Щодо ірраціональної установки катастрофізації, то особа з такою установкою «…гіперболізує негативну характеристику ситуації або проблеми,
тим самим відображає уявлення, що у світі існує катастрофічний аспект,
що лежить поза системою оцінки. У її мові часто можна почути такі слова
як: жах, кінець світу, нестерпно, катастрофічно, смертельно, неможливо,
кошмар тощо» [9]. Зокрема, така особа занадто катастрофічно все сприймає й при накопичені негативних емоцій, може скоїти суспільно небезпечне
діяння. Під час допиту вона буде стверджувати, що наприклад, «… захищалася, так як ...», хоча явних підстав для захисту зовсім не було або було
не достатньо. Тому, допитуючи особу з такою ірраціональною установкою,
слід спрямовувати запитання на конкретизацію нею підстав щодо таких
висновків: «нестерпно, катастрофічно, смертельно, неможливо, кошмар
тощо». Приклад таких запитань: «Що саме у тій ситуації було жахливого?»,
«Які дії особи показалися вам загрозливими?», «Які саме ознаки вказували
вам на загрозу вашому життю?» тощо. Щодо потерпілих або свідків з такою
ірраціональною установкою, то вони досить емоційно будуть свідчити про
те, що відбувалося під час злочину. Тому слідчий (слідчий суддя, суддя)
повинен спрямовувати особу не до виразу її емоцій та її емоційного ставлення, а до викладення фактів. Наприклад: «Я розумію ваші переживання
з приводу того що відбулося, однак, давайте з вами повернемося до
фактів».
Установка надузагальнення – «…тенденція до категоричних міркувань
за приватною ознакою…» [9]. У мові такої особи часто можна почути такі
слова-маркери як: всюди, завжди, все, ніхто, ніщо, ніде, вічно, постійно
тощо [9]. Надаючи показання, така особа, на підставі одного або декількох
ізольованих епізодів, упевнено презентує власний умовивід стосовно тих
чи інших обставин кримінального правопорушення (наприклад: «Злочинці – всюди! Потерпілий теж винен»). У результаті виникає невиправдане
узагальнення на підставі умовисновку та вибіркової інформації. Тому, допитуючи особу з такою ірраціональною установкою, слід її попросити максимально деталізувати, конкретизувати та уточнити ту чи іншу обставину
кримінального правопорушення. Приклад таких запитань: «Що саме Ви
мали на увазі, коли казали, що ...?»; «Аргументуйте, будь ласка, Ваші
слова …»; «Конкретизуйте, що саме Ви мали на увазі, коли говорили ...»
тощо.
Установка читання думок – це тенденція приписувати людям невисловлені судження або думки, тобто свої судження або думки. Слова-маркери:
вони (він/вона) думають (є), на їх (її) думку[9]. Допитуючи особу з такою ірраціональною установкою, слід її запитати, наприклад: – «Що саме ви почули?», «Коли саме ви це почули?», «Ви це почули або вам це підказала
інтуїція?» тощо.
Оцінна установка – тенденція до загального оцінювання, виходячи з
однієї чи кількох характеристик. Це суперечить законам логіки. Слова-маркери: добрий, розумний, дурний, грубий, добрий, злий тощо [9].
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Якщо, наприклад, свідку за якимось характеристиками правопорушник подобався, то він підсвідомо буде усіляка виправдовувати його та автоматично
витісняти із свідомості деякі обставини кримінального правопорушення. Також
схильні виправдовувати правопорушника або фрагментарно описувати обставини кримінального правопорушення особи з низькою самооцінкою та невпевнені у собі. Вони піддають сумніву те, що бачили та як це інтерпретували. Під
час допиту такі свідки будуть надавати тільки ті показання, що не дуже нашкодять правопорушнику. Або навпаки, якщо свідкові не подобався правопорушник, то він буде досить негативно та драматично описувати події, що відбувалися під час кримінального правопорушення.
Тому, допитуючи особу з такою ірраціональною установкою, слід конкретизувати запитання. Наприклад: «Конкретизуйте те, що насправді відбувалося»; «Вам слід розказувати про … (… подію, обставини кримінального
правопорушення…), а не характеризувати особу правопорушника»; «Як те,
що ви розказуєте, стосується обставин кримінального правопорушення?»,
«Я задав вам конкретне запитання стосовно «…», а не стосовно особи правопорушника. Конкретизуйте, будь ласка, те, що відбувалося під час кримінального правопорушення» тощо.
Слід підкреслити, що типи ірраціональних когнітивних установок особистості (повинності, передбачення негативного майбутнього, максималізму,
оцінна, персоналізації, катастрофізації, дихотомічного мислення, надузагальнення, читання думок, персоналізації, прокляття і самоприниження
тощо), досить часто поєднуються між собою. Наприклад, установка повинності та самоприниження («Я – нікчемна людина, я повинен бути покараний» – установка жертви злочину); установка читання думок та катастрофізації («Я розумів, що він хоче зробити. Те, що зі мною відбулося – це
жахливо») тощо. Тому, досить важливою є обізнаність слідчого, слідчогосудді та судді стосовно типів ірраціональних неусвідомлених когнітивних
установок особистості та їх діагностичних критеріїв.
Таким чином, свідомість та надсвідмість є об’єктом довільного самоконтролю, а підсвідомість – ні. Тому, якщо особа не точно та викривлено
повідомляє про ті чи інші обставини кримінального правопорушення, то
вона може або усвідомлювати це (тобто навмисно надає недостовірні показання), або неповною мірою усвідомлювати це, або зовсім не усвідомлювати. Й головна мета слідчого, слідчого судді та судді – продіагностувати,
виявити, проаналізувати та оцінити ступінь достовірності показань особи,
яка допитується.
Також можуть вплинути на достовірність показань особи під час допиту
й характеристики її психічних процесів (пам’яті, мислення, уваги, уявлення,
сприйняття, відчуття, мовлення), психічних станів (емоційних, вольових,
пізнавальних) та психічних властивостей (характеру, темпераменту, здібностей). Коротко розглянемо їх.
Отже, ступінь здібності особи адекватно сприймати обставини кримінального правопорушення. Основні положення щодо можливості свідка
сприймати обставини кримінального правопорушення мною були описані у
статті «Основні завдання слідчого для верифікації показань свідка» [7].
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Слід доповнити ці положення. Як відомо, не здатні адекватно сприймати
обставини кримінального правопорушення особи:
– з патологією сприйняття внаслідок психічного захворювання з галюцинаціями (зоровими, слуховими, тактильними тощо), з сенестопатіями,
метаморфопсіями, з розладом схеми тіла;
– з «… природними або набутими вадами та аномаліями розвитку органів чуття (зору, слуху, нюху, смаку, дотику) …» [7];
– у стані гострого алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;
– у стані патологічного афекту;
– у стані гострого медикаментозного або токсичного отруєння тощо.
Також констатується утруднене сприйняття у осіб, які на момент вчинення кримінального правопорушення перебували у стані:
– гострого горя або депресії (їх психіка «блокує» негативні події або
«включає» механізми захисту, наприклад такі як: «витиснення», «раціоналізація», «проекція» тощо);
– психофізичної втоми;
– фізіологічного афекту;
– простого алкогольного сп’яніння;
– простого медикаментозного та токсичного отруєння тощо.
Такі особи можуть епізодично сприймати обставини кримінального правопорушення, тому прогалини у їхній пам’яті будуть наявними.
Тому, слідчі, слідчі судді та судді, повинні чітко знати усі ці фактори й,
допитуючи особу стосовно тих чи інших обставин кримінального правопорушення, повинні обов’язково з’ясовувати чи була здатна особа на момент
вчинення кримінального правопорушення адекватно сприймати ті чи інші
обставини кримінального правопорушення, або ті чи інші дії, явища та події.
Наступний фактор – ступінь здатності особи до концентрації уваги.
Увага – це процес свідомого або несвідомого (напівсвідомого) відбору однієї інформації, що надходить через органи чуття, та ігнорування іншої [3].
Здатність особи концентрувати увагу визначається багатьма біологічними,
психофізичними та психологічними факторами.
Отже, як відомо, не здатні концентрувати та фіксувати свою увагу
особи з:
– неврологічними та поведінковими відхиленнями, при яких процеси
збудження в головному мозку переважають над процесами гальмування;
– розладами уваги (апрозексії, гіперпрозексії, гіперметаморфозу, парапрозексії) в наслідок хворобливих станів психіки (зокрема, спостерігається при: «…маніакальних станах, інтоксикаціях стимуляторами та
психодислептиками, іноді при галюцинаторно-маячних станах, органічних
ураженнях головного мозку певних локалізацій…; при синдромі дефіциту
уваги з гіперактивністю …» [4]);
–
вольовими розладами (гіпобулії, абулії, апатоабулії) тощо.
Також, констатується утруднене фокусування уваги у осіб, які на момент вчинення кримінального правопорушення, перебували у стані:
– пригніченої свідомості,
– інтоксикації седативними речовинами;
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– вираженого стомлення;
– апатії;
– простого алкогольного сп’яніння тощо.
Також, на здатність особи фокусувати свою увагу впливають такі фактори як:
– особиста значущість подразника;
–
«… контраст подразників, зокрема, особа стверджує, що не звернула увагу на якийсь сильний подразник, то це може свідчити про те, що
або вона перебувала у якомусь незвичайному психофізіологічному стані,
або просто не бажає з якихось причин розповідати про те, що їй
відомо …» [5];
– загальний стан її фізичного здоров’я;
– несприятливий функціональний стан особи (наприклад, виснаженість, перевтома, монотонія). Слід пам’ятати, що за законом негативної індукції під впливом тривалої дії одного й того ж подразника, у тій самій
ділянці кори головного мозку тривале збудження викликає гальмування,
яке веде до зниження стійкості уваги тощо.
Розрізняють такі основні властивості уваги: обсяг, розподільність,
стійкість, концентрованість, переключення [6, c. 535]). У нормі увага обумовлює здатність особи: 1) довільно спрямовувати і утримувати фокус своєї
уваги на об’єктах, які її цікавлять, що дозволяє продуктивно вирішувати завдання, що стоять перед нею; 2) сприймати найбільш важливі для неї стимули, ігноруючи неважливі; 3) зосереджуватися на будь-яких зовнішніх або
внутрішніх подіях, предметах або видах діяльності тощо. Увага сприяє стійкому підвищенню рівня сенсорної, інтелектуальної та рухової активності,
покращенню будь-якої психічної діяльності, до якої вона підключається.
Слідчі, слідчі судді та судді повинні досить добре знати психологічні характеристики уваги та основні її розлади. Так, якщо потерпілий або свідок,
у момент скоєння злочинцем кримінального правопорушення, знаходився
у такому стані, який впливав на їх здатність фокусувати власну увагу на
злочинній події (або на її певних обставинах), то під час допиту вони можуть
викривляти данні за рахунок несвідомого заповнення відсутньої інформації – інформацією з минулого досвіду (імпліцитна пам’ять).
Ступінь здібностей особи до запам’ятовування, зберігання та відтворювання. Як відомо, пам’ять – це психічний пізнавальний процес, який визначається здібністю особистості запам’ятовувати, зберігати та відтворювати
знання, уміння та навички. Запам’ятовування буває мимовільним (без
спеціально поставленої мети запам’ятати) та довільним (має цілеспрямований характер та вольове зусилля) [1]. Різновидів пам’яті є досить багато, це й
слухова, й зорова, й моторна, й тактильна, й довготривала, й короткочасна, й
оперативна, й образна, й експліцитна, й імпліцитна тощо. Так, експліцитна
пам’ять – це те що особа може свідомо згадати, а імпліцитна – це знання, яке
особа не може пригадати, однак, воно у неї є у вигляді навичок (автоматичних
дій), особистісних схем, когнітивних конструктів, когнітивних штампів та стереотипів тощо. Всі ці різновиди пам’яті забезпечуються здібністю особистості
запам’ятовувати, зберігати та відтворювати.
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Наприклад, якщо під час допиту декілька свідків кримінального правопорушення надають різні показання, однією з причин такої поведінки може
бути імпліцитна пам’ять, яка у кожної особистості сформована по-різному,
так як у них різний життєвий досвід, який зафіксований у їхній пам’яті у вигляді «…глибинних психологічних установок, фіксованих установок та
прив’язок…» [15]. Імпліцитна картина світу, яка властива особі,
опосередковує її реальну життєдіяльність, обумовлюючи як вибір нею тих
чи інших вчинків, так й її поведінку в цілому. Таким чином, узагальнена неусвідомлена інформація з минулого досвіду особи у вигляді когнітивних
конструктів, шаблонів та стереотипів впливає на точність її показань.
Здібність запам’ятовувати, зберігати та відтворювати також залежить
від біологічних, фізіологічних та психологічних факторів.
Як відомо, нездатними запам’ятовувати, зберігати та відтворювати особи:
– з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;
– з недорозвиненістю психіки та особливо інтелекту в наслідок вродженого захворювання – олігофренії;
–
які хворіють на хронічну психічну хворобу, особливо у стані психозу;
– з амнезією або: «… 1) тимчасовою; 2) періодичною; 3) прогресуючою …» [12], психогенного характеру (витіснення, постафектаційна
амнезія) або/та органічного характеру, тобто ушкодження мозкових
структур (це й «… випадкове пошкодження мозку, удари головою, забиття,
енцефаліти, алкоголізм, електросудомна терапія та хірургічне
втручання (наприклад, видалення гіпокампа з метою зменшити прояви
епілепсії) …» [1].
Згідно з клінічними спостереженнями 3ігмунда Фрейда [16], амнезії та
хибні спогади (парамнезії) завжди знаходяться у взаємодоповнюючих
відносинах: там, де виявляються значні прогалини пам’яті, виникають хибні
спогади, які можуть повністю приховати наявність амнезії.
Таким чином, працівники правозастосовних органів повинні бути компетентними фахівцями у галузі технології перевірки інформації на достовірність, правильність, точність.
Ступінь здібності особи адекватно мислити. Мислення – це процес
перетворення фактів, інформації, емоцій тощо на цілісне й упорядковане
знання [1]. Як відомо, не здатні адекватно мислити особи, які мають:
– порушення темпу, глибини, послідовності, гнучкості, критичності та
самостійності мислення;
– порушення змісту мислення, помилкові (невідповідні реальності або
неправильно оцінювані) судження та умовиводи;
– маячні та надцінні ідеї;
– нав’язливі явища.
В епоху високої інформаційної насиченості та перенасиченості, психіка
людини адаптується до таких реалій та забезпечує собі безпеку різними
способами одночасно. Серед них слід виділити такі як [3]:
1. «Викидання з голови» будь-якої, надлишкової, неактуальної інформації.
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2. Структурування і реорганізація отриманої та наявної інформації.
3. Інтеріоризація достовірної інформації, тобто засвоювання знання
без його емпіричної перевірки.
4. Формування автоматизмів мислення та сприйняття, шаблонів щодо
прийняття рішень, діяльності.
Таким чином психічні процеси та психічні стани мають значний вплив
на ступінь достовірності показань особи стосовно обставин кримінального
правопорушення.
Щодо психічних властивостей особистості, які мають вплив на
ступінь достовірності показань. Слід зазначити, що впливає на ступінь достовірності показань досить багато характеристик й характеру, й темпераменту. Багато з них вже досліджені та описані вченими. Для прикладу зупинимося на двох з них – це тип реагування в екстремальній ситуації та
ступінь навіюваності особи.
Отже, однією їх характеристик темпераменту особистості є темп реакції. Темп реакції визначає тип реагування на подразники. Злочинна подія
є завжди екстремальною, складною та стресовою. Як відомо є особи, які
мають адекватний тип реагування, а є ті, які мають неадекватний тип реагування (схильні до паніки, афективних станів, заціпеніння тощо).
Зокрема, особи, які панікують та не можуть опанувати себе в складних
екстремальних ситуаціях, під час допиту нічого особливого не можуть пригадати, окрім деяких моментів, які пов’язані з їх, наприклад, втечею або
опором. Їх свідомість звужена в момент перебування в криміногенній екстремальній обстановці.
Особи, які схильні до афективний станів, якщо це фізіологічний афект,
можуть частково пригадувати обставини кримінального правопорушення.
Тому таких осіб краще допитувати відразу після злочинної події, так як с
плином часу наявні пробіли пам’яті заповнюються інформацією, що ними
була почута з інших джерел або домислена, внаслідок такого явища як
праймінг. Особи, які перебували під час кримінального правопорушення у
стані патологічного афекту, як відомо, не зможуть нічого пригадати з обставин кримінального правопорушення.
Особи, які схильні до заціпеніння не здатні адекватно сприймати ситуацію, вживати необхідних заходів та дій. Їх ступінь здатності до запам’ятовування обставин кримінального правопорушення є досить низькою. Вони
можуть пригадувати деякі досить яскраві або особистісно значимі моменти,
тоді як цілісну картину злочинної події вони не схильні відтворити.
У той же час, навіть якщо особа (свідок чи потерпілий) має адекватний
тип реагування в екстремальній ситуації, то це не означає, що вона під час
допиту стовідсотково точно та достовірно надасть показання про обставини кримінального правопорушення. На її показання може впливати досить багато різноманітних факторів, наприклад, таких як здатність сприймати події (зорова, слухова, нюхова, тактильна), рівень інтелекту,
схильність до фантазування, перебільшення, її емоційний та психофізичний стан, світогляд, усвідомлені життєдіяльнісні установки, мотиви, ступінь
зацікавленості у певному питанні, ступінь навіюваності тощо.
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Зокрема, навіюваність – це підвищена схильність особи до відносно
легкого: підкорення впливам (людей, подій, книг, кінострічок, документальних фільмів, реклами тощо) та прийняття чужих ідей як свої власні; підкорення вказівкам та порадам, навіть якщо ці поради суперечать її власним
переконанням та інтересам; зараження чужими звичками, емоційними станами та настроями.
Підвищену схильність особи до відносно легкого підкорення обумовлюють такі індивідуально-психологічні характеристики як: підвищена
емоційність, вразливість, боязкість, тривожність, довірливість, покірність,
сором’язливість, невпевненість у собі, низька самооцінка, почуття власної
неповноцінності тощо.
Як відомо, більш схильні до навіювання: жінки, діти (особливо дошкільного віку), підлітки, особи з недорозвиненим логічним мисленням, з низькою критичністю мислення, особи з низьким інтелектом, конформні особи –
у них провідна звичка думати та діяти «як усі», особи з повільним темпом
психічної діяльності тощо.
Також на ступінь навіюваності впливають й певні ситуативні фактори,
це такі як: психофізичний стан особи, обмеженість у часі (дефіцит часу для
прийняття рішення), низький рівень компетентності в певному питанні або
певній діяльності, низький рівень проінформованності тощо.
Й отже, навіюваність робить особу жертвою маніпулювання, так як вона з
легкістю підкорюється зовнішньому впливові та сприймає певні навіяні мовленнєві конструкти як власні. Й тому під час допиту може надавати недостовірні показання, розказуючи про те, що їй навіяли зацікавлені особи. Тому
досить важливе значення у кримінальному процесі має судова психологопсихіатрична експертиза, яка дозволяє встановити ступінь навіюваності особи.
Слід підкреслити, що верифікація показань особи повинна забезпечуватися експериментальним шляхом, а це можливе саме завдяки вчасно
проведеної судової психолого-психіатричної експертизи. Тільки фахівці у
галузі судової психолого-психіатричної експертизи можуть експериментальним шляхом точно встановити на скільки особа здатна (чи була
здатна) розуміти значення своїх дій або керувати своїми діями.
Знання слідчими, слідчими-суддями, суддями основних характеристик
неусвідомленого викривлення особою показань, сприятимуть тому, що судова психолого-психіатрична експертиза буде вчасно проведена, завдяки
чому буде емпірично встановлена: 1) ступінь навіюваності особи; 2) тип реагування на різноманітні стрес-фактори; 3) психічний стан особи під час
кримінального правопорушення та після нього, 4) ступінь впливу психічного
стану на психічні процеси та властивості під час кримінального правопорушення та після нього; 5) ступінь здібностей особи до: а) запам’ятовування,
зберігання та відтворювання; б) концентрації власної уваги; в) сприйняття
обставини кримінального правопорушення; г) критичного мислення тощо.
Таким чином, слідчі, слідчі судді та судді повинні бути психологічно грамотними фахівцями, які зможуть діагностувати, виявляти, аналізувати та
оцінювати ознаки неусвідомленого викривлення особою показань та свідомого надання недостовірних показань.
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Висновки. Підсвідомий рівень психіки людини досить складний для
вивчення та діагностування, однак, завдяки автоматизованим когнітивним
та динамічним стереотипам та штампам особи є можливість для вивчення
імпліцитної пам’яті та її явища – праймінгу; глибинних психологічних установок особи, та їх ступеню впливу на достовірність показань.
У статті досить не повно описані явища підсвідомого рівня психіки, й
психічні пізнавальні процеси, психічні стани і психічні властивості, які впливають на ступінь достовірності показань особи. Однак вони описані системно та актуалізують проблему для подальших наукових досліджень.
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FACTORS OF UNCONSCIOUS CURVATURE OF THE MANIFESTATIONS
O. Tsilmak
The article is devoted to a systematic description of the criteria that affect the
unconscious definition of unreliable revelations during interrogation, namely the definition of 1) the subconscious level of the psyche, in particular: a) implicit memory
and its phenomena – priming; b) unconscious deep mental institutions; and 2) the
main areas of the personality psyche (mental processes, acquired and acquired
properties).
It is noted that the verification showed that the personality must be discovered
experimentally, and this is possible only with the help of a forensic psychological and
psychiatric examination. Only specialists in the field of forensic psychological and
psychiatric examination can experimentally establish exactly how much a person is
able (and was able) to understand the meaning of his actions or control his actions.
Investigators, investigating judges and judges must necessarily know the basic
criteria for assessing the signs of an unconscious assessment of the assessment,
this will be the validity of the assessment, that the forensic psychological and psychiatric examination will be justified, and the following will be empirically revealed:
1) the degree of suggestibility of the individual; 2) personality type for all kinds of
stress factors; 3) the mental state of individuals during the consideration of offenses
and after it; 4) assessment of the mental state of individuals for its receipt and properties during the detection of offenses and after it; 5) the degree of the individual's
ability to: a) memorize, store and reproduce information; b) the degree of concentration of the person's attention; c) features of detection of cases of occurrence; d) the
ability to think critically, etc. The prospect of development of psychological and forensic competence among investigators, investigative courts, and courts, especially
in the field of verification of information and data, is noted.
It is emphasized that the subconscious level of the human psyche is quite difficult to study and diagnose, however, due to conscious cognitive and volumetric characteristics and forms of personality, there is the ability to understand implicit memory
and its phenomenon – priming, deep psychological attitudes, as well as their assessment of the reliability of testimony.
Key words: verification, interrogation, essential and cognitive stereotypes, implicit memory, criminal proceedings, unconscious curvature, priming.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА
ОКРЕМИХ ПРИКЛАДАХ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
В науковій статті автором розглядаються питання реалізації під час
здійснення судочинства спеціальних методологічних принципів, безпосередньо пов’язаних із провадженням судової психологічної експертизи.
Ключові слова: судово-психологічна експертиза, принципи судовоекспертної діяльності, кримінальне провадження, застосування поліграфа.

Постановка проблеми. Стаття 3 Закону України «Про судову експертизу», визначає принципи судово-експертної діяльності: «Судовоекспертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності,
об’єктивності і повноти дослідження» [1]. На вимоги сьогодення виділення
спеціальних методологічних принципів, безпосередньо пов’язаних із провадженням судово-психологічної експертизи, є науковим явищем, яке на
практиці успішно реалізуються у кожному конкретному дослідженні під час
провадження судово-психологічної експертизи, призначення якої відбувається на етапі переходу від дослідження матеріальних об’єктів, явищ і
процесів до застосування спеціальних знань і методів дослідження психологічних (нематеріальних) об’єктів, явищ і процесів. Експертна практика
сьогодні показує, що основним принципом роботи судового експерта є
сформованість спеціальних знань, що включають крім психологічних,
знання з юриспруденції, суїцидології, кримінології, віктимології, а їх реалізація відмічається в експертних висновках психологів з дотриманням
компетенції судово-психологічної експертизи за трьома критеріями: юридичним, гносеологічним та моральним.
Так, юридичний критерій не допускає встановлення через судово- психологічне дослідження правових питань «винний – невинний», а також
надання усіх інших відповідей, що з такими питаннями пов’язані: мета
скоєного проступку, ступінь вини, оцінка скоєного, міра покарання тощо.
Гносеологічний критерій означає те, що окремим предметом судовопсихологічної експертизи можуть бути лише обставини, що мають психологічну природу (процеси, стани, властивості), та їх наукове пояснення.
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Моральний критерій судово-психологічної експертизи є більше етичним, а ніж науковим. Експерт-психолог не повинен давати моральну оцінку
діям піддослідного чи визначати моральний рівень його особистості. Психолог обмежується лише складанням психологічного портрету, що дає
можливість дослідити обставини справи [2].
Керуючись одночасно вищезгаданими критеріями, в практичній діяльності експерти-психологи мотивовано відводили питання про мотиви злочину або хибність показань, що знайшли своє місце в судових рішеннях та,
одночасно, були доказовими фактами для правового визначення обставин
окремих злочинів. Спостерігаються позитивні тенденції організаційного та
методологічного розвитку інституту судово-психологічної експертизи. Так,
виділення окремих особливостей психічної діяльності, що мають юридичне
значення і тягнуть певні правові наслідки, ефективно впроваджуються в
діяльність експертів-психологів, і на сьогоднішній момент не є поодинокими
випадками надання висновків, які готували професійно сміливі психологи,
впевнені в своїх знаннях та аргументовано доведених психологічних доказах. Реалізація принципу багатопредметності та міждисциплінарного формування спеціальних знань (крім клінічної психології), це якраз той принцип, здійснення якого сьогодні найбільше потребують органи, які
здійснюють кримінальне та цивільне судочинство.
Мета дослідження. Метою статті є можливість, на основі особистої
практики судового експерта розкрити проблеми реалізації під час
здійснення судочинства спеціальних методологічних принципів, безпосередньо пов’язаних із провадженням судово-психологічної експертизи.
Викладення основного матеріалу. Застосування зазначених принципів може бути показано на деяких прикладах із особистої судовоекспертної практики:
1. Із матеріалів кримінального провадження виходить, що до чергової
частини відділу поліції надійшло повідомлення зі служби «102» від матері
неповнолітньої доньки, яка пішла в центр села на святкування та не повернулась. Через проміжок часу рештки тіла загиблої дівчини було знайдено в
полі. Оперативними та слідчими заходами встановлено та затримано
особу, яка підозрюється у скоєнні даного злочину. Слідчим органами призначено ряд експертиз, у тому числі і судово-психологічна експертиза з використанням поліграфу, на вирішення якої поставлено питання, чи виявляються психофізіологічні реакції у підекспертного, стосовно його причетності
до настання смерті неповнолітньої потерпілої. Експертом до моменту проведення дослідження з використанням поліграфу було вивчено матеріали
справи, проведений повний ретроспективний аналіз продуктів діяльності
підозрюваного, його медичну документацію, висновок судово-психіатричної експертизи, характеристики, показання свідків (родичів, знайомих та інших людей, з якими підекспертний спілкувався). Під час проведення дослідження експерт дослідив індивідуально-психологічні особливості
психічних процесів підозрюваного. За результатами комплексної оцінки використання спеціалізованої методики FAINT (інтерв’ю судової оцінки), що
дозволила оцінити змістовну частину відповідей і невербальні прояви
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підекспертного при проведенні передтестової психодіагностичної бесіди та
психологічних компонентів, отриманих в ході опитування та зареєстрованих із застосуванням поліграфа у вигляді графіків (поліграм) психофізіологічних реакцій, та повного аналізу експертом матеріалів кримінального провадження були сформульовані наступні висновки, які стали
частиною правових наслідків у встановленні ймовірного мотиву скоєння даного злочину.
У заключній частини висновку експерта зазначено: «узагальнюючи результати ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,
експерт прийшов до висновку, що окремій експертній психологічній оцінці
підлягають факти, які підтверджують прояви у підекспертного підвищеної
агресивності, конфліктності (за результатами проведеного психодіагностування), надмірної уваги до дій насильницького характеру та зацікавленості
у розслідуванні вбивства потерпілої по справі, про що інформувалось в засобах масової інформації: з пристрою, який належить підозрюваному, вилучена історія пошукових запитів браузерів, основна частина яких містить
перегляд порнографічних відеозаписів назва яких носить насильницький
характер дій. Проте, головним чином експерта привернула увагу перегляд
підозрюваним інформації, яка стосується безпосередньо розслідуванню
вбивства потерпілої по справі (зафіксований перегляд відповідної інформації через рік після скоєння вбивства), що вказує на особисту увагу підозрюваного до розслідування. Тобто останній, переймався розслідуванням
не як пересічна особистість (минув рік), а як зацікавлений в деталях розслідування, при цьому не перебуваючи в статусі близької людини (родич,
знайомий потерпілої).
Також під час дослідження експертом візуально спостерігались відхилення підекспертного від базового типу поведінки на моментах коли ставились питання відносно того чи була зґвалтована потерпіла по справі, що
проявлялось в задоволенні та послаблення м’язів обличчя, помітна легка
посмішка. Та навпаки, зафіксований рівень не контролюючої поведінки,
агресивної, при оголошенні прямих питань, щодо причетності до вбивства:
підекспертний промовляв ненормативну лексику, стискав зуби, червоніло
обличчя. Така поведінка характерна людям які відчувають, що дослідження
наближається до викриття тих чи інших дій. Стосовно питань щодо «зґвалтування», під час яких підозрюваний вів себе не агресивно, так як точно
знає, що довести причетність практично неможливо, за рахунок пройденого
часу від моменту вбивства.
Перераховані ознаки є невід’ємною частиною в системі доказів, а реконструкція обставин та перебігу подій, відображає достатній комплекс ознак, що,
за своєю суттю є психологічними «слідами» в безпосередній участі підекспертного в подіях, а саме вбивство неповнолітньої потерпілої».
Даний висновок набув розголошення в телевізійному просторі [3] та отримав оцінку ведучих експертів та психологів країни, а в системі збору доказів став його частиною.
У другому прикладі доречно зупинитись на характерологічних особливостях неповнолітнього, який підозрювався в розпусних діях відносно
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малолітніх дітей, а саме на розвитку його емоційно-мотиваційної сфери,
цінностей та соціальних установок, що в свою чергу мали значення для
кримінального провадження. Під час дослідження неповнолітній заперечував будь-яку участь у звинуваченнях. Його розповідь супроводжувалась загальним змістом, без уточнюючих деталей та характерних ознак ймовірної
причетності до скоєного. Проте, увагу експерта привернула розповідь підозрюваного про те, як він тримав малолітню на руках: «Взяв її обережно на
руки і тримав за сідниці та живіт, щоб їй не було боляче. Ще криків не хватало». Така відповідь привернула увагу експерта, так як вбачається, що
ймовірно дії підекспертного мали інший зміст та такі, які додатково необхідно дослідити. Під час проведення поглибленого психологічного дослідження та аналізу поведінкових реакцій під час бесіди з підекспертним
визначені ознаки, які можуть передувати проявам неправомірної поведінки
у останнього та такі, які йому інкримінують. А саме: дії, які ймовірно
здійснював підозрюваний по відношенню до неповнолітніх відносяться до
психопатологічних мотивів, які можуть формувати сексуальні розлади.
Тому увагою експертом не залишені результати дослідження емоційної
сфери підекспертного, а саме аспекти переживання, які пов’язані з відсутністю емоційних зв’язків з матір’ю, що в свою чергу вплинуло на висновок експертного дослідження.
Так, з дитинства досліджуваний втратив можливість міжособистісного,
емоційного, чуттєвого спілкування з близькою людиною, з матір’ю. З ранніх
років його виховувала бабуся, в той час коли матір була позбавлена батьківських прав. Експерт припустив, що відторгнення і неприйняття власної
дитини, могли спровокувати ризик формування психічних відхилень у досліджуваного. Заміщенням таких емоцій виявились характерологічні ознаки
підекспертного як бажання домінувати, самоствердитися, звертати на себе
увагу. Можливо з’являлось бажання отримувати задоволення від дотиків
та обіймів, яких так йому не вистачало через брак емоцій в родині досліджуваного. Експерт прийшов до висновку, що на даний момент простіше
це було зробити в середовищі не однолітків, а маленьких дітей, що також
найшло своє підтвердження із аналізу психодіагностування та відтворення
подій свідками. До ознак додається факт, який експерт не залишив поза
увагою, а саме, що можливо підозрюваний підсвідомо вибрав навчальний
заклад, до якого вступив та який напряму пов’язаний з роботою з дітьми, а
саме педагогічний коледж, за фахом вчитель фізичної культури.
Виходячи з результатів дослідження, у висновку експерт вважав за
необхідне вказати, що при відсутності явних ознак психічного захворювання у досліджуваного, були виявлені мотиви поведінкових реакцій, які
при відсутності контролю за поведінкою останнього та здійснення
відповідних психокорекційних заходів можуть передувати розвитку психопатологічних відхилень.
У судовому порядку не виявилось сумнівів щодо використання судовим
експертом наукового критерію, проведеного експериментально-психологічного дослідження, що в свою чергу в розслідувані злочину дозволило
оцінити якість та повноту дослідження з точки зору визначення їхньої
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відносності та допустимості до справи, а також достовірності в цілому отриманої під час дослідження доказової інформації, що в свою чергу виявилось достатнім для отримання відповідей на цілий ряд питань.
Висновки. Таким чином, сформованість спеціальних знань у
експертів-психологів з дотримання ними етичних кодексів та правил проведення судово-психологічних експертиз на сьогоднішній день активно діє.
Реалізація принципів судово-психологічної експертизи, практичне доведення професіоналізму демонструється судовими експертами-психологами, які ставлять за мету не просто здійснити констатацію фактів, а надати
обґрунтовані висновки експерта, які потрібні для встановлення істини у конкретних справах, допомагаючи слідчим органам сформувати доказову
базу, а судам вирішити питання психологічного змісту.
Перелік посилань
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF FORENSIC
PSYCHOLOGICAL EXAMINATION ON CERTAIN RESEARCH EXAMPLES
IN FORENSIC EXPERTOLOGY
T. Litvinova
On the basis of practical experience in a scientific article, the author considers
the implementation of special methodological principles directly related to the conduct of forensic psychological examination.
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It is concluded that the formation of special knowledge by an expert in compliance with ethical codes and rules for conducting forensic psychological examinations
is actively operating today, and the implementation of the principles of forensic psychological examination is demonstrated by forensic psychologists, who aim not just
to state the facts, but to justify the necessary establishing the truth in specific cases,
while helping the investigating authorities to form an evidence base, and the court to
resolve the issue of psychological content.
Key words: forensic psychological examination, principles of forensic activity,
criminal proceedings, the use of a polygraph.
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ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ В АСПЕКТІ
ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ РОЗЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ
У статті розглянуті актуальні проблеми дітей, батьки яких перебувають у процесі розлучення і не можуть визначитися з місцем проживання дитини. Проаналізований вплив психотравмуючих факторів та ситуацій на розвиток пізнавальної, регуляторної та особистісної сфери психологічного
розвитку дитини, з урахуванням вікових особливостей. Встановлені закономірності поведінкових особливостей дітей, які страждають в процесі тривалого судового дослідження і розгляду справ про визначення місця проживання.
Ключові слова: емоції, психічне здоров’я, стрес, тривожний стан, психотравмуюча ситуація.

Постановка проблеми. «Ми не випадково обираємо одне одного... Ми
зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості» [1].
На різних вікових етапах розвитку дитини спостерігаються різні переживання. Психологію дитини неможливо оцінити поза контекстом сім’ї.
Важливим для психічного здоров’я дитини є психологічний клімат родини.
Він суттєво впливає на дитину, формує стан комфорту або ж дискомфорту.
Деякі батьки не лише не можуть бути взірцем для своїх дітей, а й негативно
впливають на їхній психічний стан.
Розлучення – важкий тягар для обох із подружжя і надзвичайно
болісний удар для дитини – руйнування всього їхнього світу, втрата
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захищеності та безпеки. Дитина почувається покинутою, нікому не потрібною, реакція на ситуацію розлучення буває настільки болюча, що доводиться звертатися за допомогою до психологів. Зазвичай після розлучення
батьки переповнені негативними емоціями один до одного, а тому не можуть мирно визначити з ким із них буде проживати дитина. У зв’язку з цим,
найбільш поширеним способом вирішення проблеми місця проживання дитини після розлучення стає судовий порядок. За статистичними даними,
частка судових справ про визначення місця проживання дитини складає
значний відсоток від усіх категорій сімейних спорів [2]. Такі справи є достатньо складними як з моральної точки зору, адже наповнені емоціями і боротьбою за прихильність дитини, хоча батьки рідко задумуються про душевний та емоційний стан дитини, так і з юридичної, адже вимагають
підготовки громіздкої доказової бази і розробки чіткої стратегії захисту
власних інтересів та інтересів дитини у судових засіданнях. Якщо донедавна можна було говорити про перевагу, яку судді в Україні надають матері, то вже сьогодні тенденції набувають більш «європейського» вектора.
Ніколас Метєвон з Ліонського університету в Сен-Етьєні і його колеги [2]
припустили, що матері краще розпізнавали плач своїх дітей лише через те,
що проводили більше часу з немовлятами. В ході експерименту встановлено, що чоловіки і жінки однаково ефективно визначали голос своєї дитини. Успіх залежав тільки від часу, який батьки проводили з дітьми. Отож
присутність материнського інстинкту наявний і в батьків, які на рівні з мамою займаються вихованням і розвитком дитини.
Ключовим в експертній практиці в даному питанні залишається спокій
дитини, емоційна стабільність, комфортна зона перебування, що дає можливість дитині відчувати себе щасливою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі автори [3] досліджували особливості впливу розлучення батьків на психічний стан молодшого школяра, аналізуючи низку психологічних змін у їх психічному
стані, що виявлені на основі емпіричних досліджень. О. Кучеренко [4] займався вивченням окремих аспектів визначення місця проживання дитини
під час розірвання шлюбу між батьками. Професор Ґ. Гарольдан [5]
алізував наявні дослідження з питання впливу на дітей сварок батьків. Серед досліджень емоційного розвитку дошкільників увагу привернула робота М. Тихонової [6, 7], яка використовувала різні методи діагностики
індивідуальних особливостей розвитку емоцій у дітей, на основі яких визначала зміст ігрової корекції.
Мета дослідження. Метою є дослідження наявності переживань та
тривожних емоцій у дітей, які опинилися в ситуації «поділу» між батьками,
встановлення розуміння дитиною ситуації в якій вона опинилася та визначення місця комфортного проживання дитини.
Викладення основного матеріалу.
Кожна
сімейна
ситуація –
унікальна. Виходячи із життєвого та професійного досвіду, зустрічаються
ситуації, коли розлучення – за «життєвими показниками» необхідне, таких
критичних ситуацій не так і багато: 1) якщо один з подружжя залежний від
наркотичних речовин і не хоче лікуватися; 2) якщо чоловік або дружина є
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джерелом насильства (фізичного, сексуального, психологічного) і жорстокого поводження стосовно дітей. Мабуть, існують ще якісь вагомі причини,
іноді люди зважуються на розлучення, тому що в них просто відсутні
навички або бажання ведення діалогу, накопичують, замовчують в собі
негатив. Також зустрічаються подружжя, які не мають ні поваги, ні довіри,
ні турботи, по відношенню один до одного, в результаті чого живуть в
постійних звинуваченнях, образах і злості. Також бувають випадки корисливих розрахунків, коли подружжя переконане, що без почуттів і спільних інтересів можна створювати сім’ю. Найстрашніше в розлученні батьків те, що
на фоні задоволення власних амбіцій та негативних спогадів від спільного
проживання, батьки часто не розуміють, як їхні стосунки впливають на психофізичний стан дитини. А постійні конфлікти батьків, які не закінчуються
примиренням, призводять до порушень психічного здоров’я, поведінкових
розладів, затримки розвитку, та проблем зі стосунками у майбутньому.
У Конвенції про права дитини від 20.11.1989 (ст. 3) зазначено, що «в
усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними
чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини» [8].
Щоб дитина почувалася емоційно і фізично здоровою та в майбутньому
могла відтворити модель здорової сім’ї, необхідно визначити місце проживання дитини. Найбільш прийнятні і найменш травматичні наступні три способи мирного вирішення питання виховання і догляду спільної дитини:
– укласти договір, в якому визначити місце проживання дитини та
участь другого із батьків у вихованні дитини. Такий договір визначає умови
утримання (аліментні зобов’язання), виховання, навчання, догляду, які
спрямовані на забезпечення фізичного, духовного, морального розвитку
дитини, та може містити положення щодо місця проживання дитини, договір має бути нотаріально посвідчений;
– звернутись до суду з позовом про розірвання шлюбу та одночасним
визначенням місця проживання дитини. Даний спосіб можливий лише у
випадку, коли другий із подружжя не заперечує, а також, коли відповідач
систематично ігнорує, не відвідує судові засідання;
– якщо згоди щодо місця проживання дитини між подружжям не досягнуто, одночасно із зверненням до суду з позовом про розірвання шлюбу
необхідно подати позов про визначення місця проживання дитини. З метою
позитивного для позивача вирішення даного спору, в суді необхідно доводити наступні обставини: відповідальне ставлення до своїх батьківських
обов’язків, стан здоров’я як батьків, так і дитини, матеріальне становище
батьків, можливість забезпечення належних житлових умов, сімейний стан
батьків, сталість соціальних зв’язків дитини, її психологічний стан, місце
навчання та інші обставини (шкідливі звички, графіки роботи, професія).
Слід зазначити, що відповідно до ст. 160 Сімейного кодексу України [9],
місце проживання малолітньої дитини визначається за згодою батьків,
якщо дитина не досягла 10 років. Якщо ж дитині від 10 до 14 років, вона
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спільно з батьками бере участь у прийнятті рішення щодо свого місця проживання. В свою чергу, дитина, якій виповнилося 14 років та батьки якої
проживають окремо, самостійно приймає рішення щодо місця свого проживання.
Оскільки не визначено місце проживання дитини в договірному або судовому порядку, часто виникають ситуації, коли один із подружжя забирає
дитину без згоди іншого та не повертає, але при цьому нічого не порушує,
оскільки він/вона не позбавлені батьківських прав та відповідно до ст. 141
Сімейного кодексу України [9] мають такі ж права на дитину.
Кілька десятиліть у Британії та інших країнах світу тривали дослідження. Вчені спостерігали за сім’ями в домашніх умовах, опитували їх
протягом тривалого часу та проводили експерименти. Як свідчать результати цієї роботи [2], вже з шестимісячного віку в дітей, що стають свідками
конфліктів між батьками, може спостерігатися прискорений пульс і підвищений рівень гормонів стресу. Стрес – це реакція організму на подразнення, де подразником є ситуація. Психотравмуюча ситуація – це
екстремальна критична подія, яка супроводжується сильним негативним
впливом, психоемоційною напругою, загрозою для життя людини і вимагає
екстраординарних зусиль подолання її наслідків [13].
У немовлят, дітей і підлітків можуть проявлятись ознаки порушень
раннього розвитку мозку, порушення сну, тривога, депресія, поведінкові
розлади та інші серйозні проблеми, і все це – наслідок життя в умовах
гострого чи затяжного конфлікту між батьками [3].
Тривожний стан у нормі переживається кожною здоровою дитиною у
випадках, що передбачають негативні результати. Даний стан виникає,
коли дитина сприймає певні подразники чи ситуацію як таку, що несе в собі
елементи загрози, небезпеки, шкоди і характеризується усвідомлюваним
неприємним переживанням напруги, стурбованості, хвилювання, активізацією вегетативної нервової системи. Психологічні причини, що викликають тривогу, можуть бути у всіх сферах життєдіяльності дитини. У
соціальній сфері тривожність впливає на ефективність спілкування,
взаємостосунки з товаришами, породжуючи конфлікти. У психологічній
сфері тривожність обумовлює зміну рівня домагань особистості, зниження
самооцінки, рішучості, впевненості в собі, мотивацію. Крім цього
відмічається зворотній зв’язок тривожності з такими особливостями, як
соціальна активність, принциповість, добросовісність, прагнення до лідерства, рішучість, незалежність, емоційна стійкість, впевненість, працездатність, ступінь нейротизму та інтровертованості. У психофізіологічній
сфері: зв’язок тривожності з особливостями нервової системи, енергетикою організму, активністю біологічно активних точок шкіри, розвитком вегетативних порушень.
Немає значення, в якому віці перебувають діти під час загострення конфліктів між батьками, що призводить до розлучення, і з ким з батьків залишаються проживати після розлучення, адже в усіх періодах життя і розвитку
дитина потребує задоволення базових потреб (рис. 1).
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І. САМОРЕАЛІЗАЦІЯ
ІІ. УВАГА І ПРИЙНЯТТЯ
ІІІ. ЛЮБОВ
ПРИНАЛЕЖНІСТЬ

І

ІV. БЕЗПЕКА
V. ЇЖА, СОН

Піраміда МАСЛОУ
Рис. 1. Піраміда базових потреб Маслоу [10]

Якщо батьки не задовольняють базові потреби дитини, то результатом
цього можуть бути наступні характерні прояви:
– якщо дитина не відчуває безпеки, формується страх проявляти почуття, бажання контролювати, виникає складність співпереживати і встановлювати близькі відносини;
– якщо дитина відчуває себе недолюбленою і неприйнятою сім’єю, з’являється комплекс неповноцінності, залежність від інших, ігнорування своїх
потреб, виникає бажання будь-яким чином привертати увагу;
– якщо дитині не вистачає уваги і довіри, проявляються поведінкові порушення: впертість, неслухняність, завищені вимоги до оточуючих, з’являється бажання бути в центрі уваги, не цінує турботу проявлену по відношенню до неї.
Батьки повинні усвідомити, що погана поведінка – це спосіб задовольнити проігноровані батьками базові потреби дитини. Нині ж дослідники
схильні вважати, що в деяких випадках завдає шкоди не саме розлучення,
а сварки між батьками до, під час і після розлучення [5].
У сучасній психології та психіатрії багато уваги приділяється психічному
здоров’ю дітей різних вікових періодів та факторам середовища, що їх детермінують. Так як дитина знаходиться в постійному розвитку, взаємини з
нею повинні визначатися віковими особливостями [11].
Психічні процеси здорової дитини характеризуються максимальним
наближенням суб’єктивних образів до відображення об’єктів дійсності,
адекватним самосприйманням, розвиненими здібностями концентрувати
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увагу, утримувати в пам’яті інформацію, здатністю до логічної обробки інформації, критичністю мислення, креативністю.
До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості
психічних процесів і властивостей людини, наприклад, збудженість,
емоційність, чутливість; властивості, пов’язані з особливостями мислення,
характеру, здібностей.
Психічне життя дитини складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, образів уяви, почуттів. Усі складові й чинники
психічного здоров’я зумовлюють особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів.
Рівень психічного здоров’я дитини в даний момент часу визначається численними соціальними, психологічними і біологічними факторами. Все частіше
припускають, що сімейне життя може бути фактором підсилення (чи згладжування) базових генетичних ризиків порушень психічного здоров’я.
Реакція дітей на розлучення батьків і конфлікти в процесі визначення
місця проживання залежить від віку, індивідуальних психологічних особливостей і виховання дитини.
Дитина віком 0-24 місяців реагує на неадекватну поведінку батьків
зміною стану здоров’я: це призводить до порушення сну, труднощів раннього розвитку мозку в немовлят, затримки мовного розвитку; втрати апетиту,
розладів травлення; появи страхів, неспокійної поведінки. Для малюків даного віку важливим є специфічне спілкування з батьками, адже інтонація
їхнього голосу несе інформацію про весь навколишній світ, важливим є тактильні відчуття через, які маля отримує любов, захист, тепло, безпеку і
спокій. До року зв’язок між мамою та дитиною найбільш тісний.
Для дитини віком 2-4 років, можливі наступні реакції на стресову та
травмуючу ситуацію: порушення сну; вікова регресія; поява агресії (стосовно дітей і дорослих); страх залишатися одному. Страх може переходити
в паніку. Батькам важливо зрозуміти, що вони можуть мінімізувати прояви
стресу: не карати малюка за те, що раптом він поводиться, як маленький,
іноді можна приєднатися до нього, адже регресія – це форма захисту дитячої психіки; жартувати; займатися спільною діяльністю, важливо бути
спокійним і впевненим. Щоб у дитини не виникало фантастичних
страхів («в ситуації, яка склалася в моїй сім’ї винен я»), необхідно
розповідати про вашу сімейну ситуацію. Дитина повинна знати про те, що
батьки її люблять, не в залежності від того з ким вона проживає в даний
момент, що дорослі люди розлучаються, але вони продовжують піклуватися і оберігати своїх дітей. Не варто розповідати дитині про те, що тато
або мама – погані, в результаті виникає невпевненість і тривожність.
Якщо дитині 5-7 років, можливі такі реакції: поява агресивності, спрямованої на того, з ким дитина живе; енурез; різні фантазії (приємні й негативні);. невпевненість; почуття провини за те, що відбулося в сім’ї; підвищений травматизм; нічні страхи й кошмари; проблеми у спілкуванні. В даній
ситуації необхідно розмовляти з нею про те, що її турбує. Не потрібно переводити теми, замовчувати, і недоказувати. Найпоширенішим страхом дитини після розлучення батьків є боязнь бути покинутим, втратити любов і
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прихильність батьків, також дуже часто вона думає, що з одним із батьків,
хто залишився проживати з нею може щось трапитись. Перш за все потрібно проговорити з дитиною всі моменти, які викликають тривогу і страх.
Якщо з вами проживає домашній улюбленець, турбота про нього допоможе
відволіктися від страхів та почуття самотності, які часто переживають діти
такого віку в подібній ситуації. Дієвий спосіб подолати дитячі страхи, почуття самотності та неприйнятності – це терапевтичні казки; є чудовий
посібник Разіди Ткач «Казкотерапія дитячих проблем», який допоможе
дбайливим батькам досягти вирішення багатьох проблемних ситуацій за
допомогою терапевтичних казок.
Діти у віці «молодших школярів» розуміють, що батьки розлучаються,
коли не хочуть або не можуть жити разом. Типова реакція організму дитини
на стрес: скарги на болі (частіше болить живіт), погані сни, кошмари; відчуття самотності, образа на батьків;. фантазії про те, що буде все як
раніше; проблеми у спілкуванні: уникає дружби; енурез; плаксивість, тривожність. Батькам потрібно максимально підтримувати дитину і вести з нею
конструктивний діалог, в процесі цього з’ясовувати тривожні ситуації і пояснювати причину того, що відбувається. Лише так можна досягти психічного здоров’я дитини і позитивних емоцій. Помічною може бути психотерапевтична артвправа «відтворення хронології подій моєї сім’ї, та
перспективи на майбутнє», за допомогою цієї вправи батьки допомагають
дитині зрозуміти, що життя продовжується…
Підлітки розлучення батьків сприймають дуже болісно з яскравою реакцією, на фоні труднощів підліткового віку. Підлітки категоричні, від них
можна очікувати ворожої, агресивної поведінки або, навпаки – покірної і позитивної поведінки. Вони намагаються маніпулювати батьками, причому,
обома одразу, користуючись ситуацією, можуть перекручувати факти на
свою користь. Характерна девіантна поведінка, зниження успішності,
схильні завдавати собі шкоди, депресія... Така поведінка підлітка можлива
й без розлучення батьків. Батькам потрібно розуміти, що головне для
підлітка це спілкування і соціум, де вони себе реалізовують, а їхнє завдання – не втратити з дитиною контакт. Спільно проводити час, якщо це
дівчинка-підліток, тоді важливе інтимне спілкування з мамою, та різні жіночі
дрібнички, які зближують і викликають відчуття довіри. Для хлопчикапідлітка є необхідне спілкування з татом, спільні інтереси і заняття. Життя
підлітків необхідно заповнювати позитивними емоціями, яскравими враженнями і насичувати інформацією. Підлітки чекають від батьків довіри,
любові, уваги, прийняття їхньої думки і визнання їх самостійними, в іншому
випадку діти просто закриваються в собі, формуються комплекси неповноцінності, відраза до протилежної статі, зневага і глибока образа.
Головне, не звинувачувати свою дитину в тому, що вона схожа на
батька або матір... (тому що дитина батьків не обирає), а навпаки психотерапевтичним в даному випадку є: порівняння схожих з батьками позитивних рис характеру, зовнішності, здібностей... Також для формування довіри
до батьків і відчуття потрібності, підліткам важливо постійно чути вислів:
«як добре, що ти у нас є?».
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Батькам зовсім не обов’язково демонструвати неврівноваженість чи поводитися агресивно одне з одним, щоб нашкодити своїй дитині. Коли вони тримаються відсторонено чи не розмовляють одне з одним, цим самим вони піддають ризику емоційний, поведінковий і соціальний розвиток дитини.
Порушення в емоційному розвитку дитини призводять до того, що дитина не може використати інші здібності, зокрема інтелект, для подальшого
розвитку. У дітей з емоційними порушеннями переважають такі негативні
емоції, як горе, страх, гнів, сором, відраза. У них спостерігається високий
рівень тривожності, а позитивні емоції виявляються рідко.
У психологічному словнику найсучасніших термінів поняття «емоції» –
це психічне відображення у формі безпосереднього упередженого переживання змісту життєвих явищ і ситуацій, обумовленого схваленням їхніх
об’єктивних властивостей до потреб суб’єкта.
Емоції не розвиваються самі по собі. Змінюються установки особистості, її відношення до світу, і разом з ними формуються і змінюються
емоції. Виховання через емоційні впливи – дуже тонкий процес. Основним
завданням його є не пригнічення та викорінення емоцій, а правильне керування ними.
Негативні емоційні прояви можуть існувати у двох типах поведінки
дітей. Першу групу за типом поведінки складають діти з переважанням
станів збудження. Ці діти характеризуються нестриманістю, дратівливістю,
що нерідко призводить до виникнення конфліктів, дезорганізації діяльності.
Такі діти схильні до захоплення різними видами діяльності, проте продуктивність їхня швидко знижується. Негативні емоції (спалахи гніву, образи)
можуть виникати як і через вагомі причини, так і через незначні приводи.
Але швидко виникаючи, вони так само швидко згасають. Афективні прояви
нерідко спричиняють негативне ставлення дитини до думок і вимог інших
людей. Усвідомлення дітьми, що вони «не такі, як усі», спричиняє переживання невпевненості, власної малоцінності, тривожності. Такі негативні
емоційні прояви діти зовні ховають під маскою зарозумілості, пихатості.
Друга група за типом поведінки – це діти, у яких переважає пригнічений
стан із депресивними проявами. Діти, про яких ідеться, не можуть легко й
вільно, як їх однолітки, висловити свої переживання й почуття, забути образу і не згадувати про неї, бути послідовними в діях та вчинках, впевнено
поводитися за будь-яких обставин, захистити себе, оперативно почати й
закінчити справу, переключитися з одного на інше.
Швидка стомлюваність та пов’язана з нею неспроможність ефективно
виконати будь-яку діяльність спричинюють зниження самооцінки дитини,
проявів невпевненості в собі, почуття малоцінності. Це викликає стан неспокою, незахищеності, тривожності, а також сприяє виникненню надзвичайно гострої потреби дітей у визнанні, увазі. Нерідко ця гіпертрофована
потреба провокує такі негативні прояви, як підвищена образливість, злопам’ятність. Вразливість, імпульсивність цих дітей на фоні емоційних
розладів спричинює формування амбівалентної потреби у спілкуванні: відчуваючи гостру потребу в товаристві однолітків, спільній діяльності з
наставником, діти виявляють при цьому замкнутість, відлюдькуватість.
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Для того, щоб дитина росла психічно здоровою та емоційно стійкою
батькам потрібно виконувати наступні поради:
– оточити дитину атмосферою психологічного комфорту: відмовитись
від непорозумінь та конфліктів, категоричності, підвищених, необґрунтованих та незрозумілих вимог до дитини;
– звільнити дитину від негативних переживань; навчитися керувати
власними діями та висловами;
– збільшити емоційне спілкування з дитиною: цікавитись її внутрішнім
станом, переживаннями, бажаннями;
– виявляти любов до дитини ніжними обіймами, поцілунками, лагідним
поглядом та теплим словом;
– вселяти віру дитини в її сили і можливості;
– схвалювати найменший успіх дитини, особливо невпевненої та сором’язливої бути поруч з дитиною в її труднощах і радощах висловлювати
зауваження чи побажання тактовно бути терплячими та доброзичливими.
Висновки. Родина для дорослих і дітей означає зовсім різне. Дорослі
створюють сім’ю самостійно, це їхній вибір, їхнє рішення. Вони прагнуть до
спільного життя – і починають його. Для дитини все це – передісторія початку існування, щось, що було дуже давно й не могло бути інакше. І якщо
розлучення для дорослих – це хворобливе, малоприємне, часом драматичне переживання, на яке вони йдуть із власної волі, то для дитини розлучення – це руйнування середовища проживання. Це відчуття подібні до
землетрусу, цунамі й війни водночас. Для дорослих, які розлучаються, гама
почуттів змінюється від повної депресії до відчуття польоту й довгоочікуваного звільнення (реакція ейфорії після розлучення більш характерна для
чоловіків). Переживання дітей змінюються в діапазоні від млявої депресії,
апатії до різкого негативізму, агресії на оточуючих дорослих і однолітків та
демонстрації незгоди з думкою батьків. Для того, щоб не порушувати Конвенцію про права дитини, судовому експерту необхідно провести всі можливі обстеження, дослідження і експерименти дитячих бажань, прихильностей, психічного здоровя і зони комфорту. Щоб в кінцевому результаті
дослідження в дитини не виникло психотравмуючої ситуації, яка призведе
до порушення розвитку психіки, дуже важливим є врахування думки дитини
та забезпечення дитині психологічного права проживати з тим з батьків, з
ким їй комфортно, затишно, спокійно…»
Перелік посилань
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MENTAL HEALTH AND EMOTIONAL STATE OF CHILDREN IN THE
ASPECT OF THE EFFECTS OF PARENTAL DIVORCE PROCESSES AND
DETERMINING THE PLACE OF RESIDENCE OF A CHILD
I. Stadnik
The article considers the current problems of children whose parents are in the
process of divorce and can not determine the place of residence of the child. The
influence of psycho-traumatic factors and situations on the development of cognitive,
regulatory and personal spheres of psychological development of the child, taking
into account age, is analyzed. Regularities of behavioral features of children suffering in the process of long-term judicial investigation and consideration of cases on
determining the place of residence have been established.
In order not to violate the Convention on the Rights of the Child, the forensic
expert must conduct all possible examinations, studies, and experiments to determine the attachments of children, their mental health, and comfort zone. It is necessary, as a final result of the study of children who are not to blame for a traumatic
situation that can lead to mental damage, to take into account the desire of the child
and provide him with the psychological right to live with the parent with whom he is
comfortable.
Key words: emotions, mental health, stress, anxiety, traumatic situation.
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Історія існування і розвитку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України була викривлена радянською
пропагандою, зокрема викладалася не від початку діяльності і висвітлювалася неповно. У статті висвітлено деякі аспекти історії існування і розвитку
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, історичні постаті його співробітників, їх самовідданість та героїчна праця.
Ключові слова: судова експертиза, історія КНДІСЕ, історичні постаті
співробітників КНДІСЕ.

Постановка проблеми. Історія існування і розвитку Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції
України (далі – КНДІСЕ, або Інститут у відповідних відмінках) була
викривлена радянською пропагандою, зокрема викладалася не від початку
діяльності і висвітлювалася неповно.
Проблема правдивого висвітлення героїчної праці співробітників
КНДІСЕ протягом історії його існування досліджується вперше.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історії існування Інституту
присвятили свої роботи Т. Д. Голікова, В. Г. Гончаренко, С. І. Дегтярьов,
А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, В. П. Колонюк, В. К. Лисиченко, О. Г. Рувін,
О. П. Сапун, М. Я. Сегай, В. В. Федчишина, Ю. Б. Форіс, В. Н. Чисніков,
В. В. Юсупов та інші. Проте тема героїчних досягнень співробітників
КНДІСЕ протягом вікової історії його існування висвітлювалася недостатньо і на нашу думку, потребує додаткового дослідження.
Мета дослідження. Мета цієї публікації – донести до наукової громадськості історію Інституту, що висвітить, скільки героїчної праці було покладено до скарбниці КНДІСЕ його співробітниками, яка за часів радянської
пропаганди і довоєнної України свідомо замовчувалася.
Викладення основного матеріалу.
Інститут
був
заснований
04.07.1913 і на той період мав назву Кабінет науково-судової експертизи (далі – Кабінет НСЕ). Під час підготовки його до роботи матеріальна
база складала 25 000 золотих рублів. Отримавши приміщення і маючи
6 штатних співробітників, Кабінет НСЕ почав працювати 02.02.1914 р.
За неповний 1914 р. було проведено понад 200 досліджень. Експертизи підписувалися всім складом співробітників. Така кількість виконаних
досліджень для Київської і Варшавської Судових Палат була неабияким
трудовим звершеннями.
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Але справжнім героїзмом можна вважати період з 1917 по 1923 роки.
Після Жовтневого перевороту у Петрограді 1917 р. радянська влада
проголошує у місті Харкові радянську соціалістичну республіку і закликає
на допомогу червону армію. Якщо провести паралелі, то історія повторилася сторіччя поспіль. Так, у 2012 р. те саме намагалися зробити російські
загарбники за допомогою Віктора Януковича – зробити заколот силами
проросійських партій і оголосити «промосковську» республіку, покликавши
на допомогу Росію. Але Харків їх не підтримав, як і решта громадян
України. У 2014 р., на превеликий жаль, такі події відбулися з Донецькою і
Луганською «республіками», добре «отруєними» російською пропагандою.
Але повернемося до історії Інституту. За період з 1917 по 1923 рр.
влада переходила від однієї політичної сили до іншої.
Спочатку була проголошена Українська Народна Республіка. Кабінет
НСЕ працював, і УНР прийняла законопроект про його діяльність, який, на
жаль, так і залишився проектом.
У 1918 р. Київ – під владою Гетьмана Павла Скоропадського, великого просвітника і ліберала. Варто лише згадати, що саме за його наказом на базі
бібліотеки Університету Святого Володимира (нині – Київський національний
університет імені Тараса Шевченка) було утворено Центральну наукову
бібліотеку, яка наразі носить ім’я В. І. Вернадського. Павлом Скоропадським також була заснована українська Академія наук, яку очолив В. І. Вернадський. І це
лише маленька частина того вкладу, що зробив Гетьман для освіти в Україні.
У Кабінеті НСЕ за вказівкою Павла Скоропадського було створено четверту посаду помічника Керуючого Кабінетом, оскільки на Кабінет було покладено функції з проведення експертизи грошових знаків. Слід зазначити,
що у той історичний період різноманітних грошових знаків в обігу ходило
чимало. Така експертиза раніше проводилася Монетним Двором, а з тих
пір і дотепер проводиться КНДІСЕ та іншими судово-експертними установами України.
У 1919 р. Київ був окупований більшовиками. У тому ж році на місто
наступало військо під командуванням А. Денікіна, головнокомандувача
Південно-російськими військами.
Так само називав себе і П. Врангель у Криму, куди з усією документацією була евакуйована Харківська Судова Палата. Щодо кожної людини,
яка евакуювалася або намагалася евакуюватися до Криму, окремо вівся
облік; особам, які втратили роботу і засоби до існування, надавалася допомога, як грошова, так і у працевлаштуванні та утриманні житла. Чи ця ситуація не нагадує нам сьогодення?
Тим часом у Києві до влади прийшов Денікін, який зажадав від очільника Кабінету НСЕ Сергія Потапова пояснення працівників про співробітництво з більшовиками. Таким чином, ми маємо підтвердження того, що
Кабінет працював і за більшовиків, і за Денікіна, який залишив у силі законодавство Гетьманської доби.
Після остаточної окупації Києва більшовиками Кабінет працював у дуже
скрутних умовах і ледь утримувався за рахунок губернського суду, що у
1921-1922 рр. обговорювалося на з’їздах губернських прокурорів.
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У 1923 р. радянська влада оголосила про заснування Кабінетів НСЕ у
містах Києві, Харкові та Одесі. За радянські часи саме з цього моменту (з
10.07.1923) почався відлік історії Інституту, хоча дійсно першим з них був
заснований Кабінет НСЕ у місті Харкові.
Київський Кабінет НСЕ з 1914 р. працював у такому складі: Сергій Потапов (з 1919 р. вже не працює у Київському Кабінеті НСЕ), Василь Фаворський, Олександр Петров, Віанор Франковський, Микола Туфанов, а також секретар Світлана Шевандіна.
Наразі можна зрозуміти як важко було працювати в умовах зміни влади,
кожна з яких проголошувала себе єдиною вірною і такою, що прийшла
назавжди, забезпечувати правосуддя якісними науковими дослідженнями,
голодуючи при цьому і не знаючи, що буде завтра. Проте професіоналізм,
відданість істині, відстоювання прав людини залишалися основою для
співробітників.
З 1925 р. Кабінети НСЕ стали називатися Інститутами НСЕ, а сучасну
назву отримали з 1944 р.
Окремо слід сказати про боротьбу Інституту за свої приміщення. Перший раз Інститут намагалися закрити, а приміщення по вул. Володимирській, 15, спеціально побудоване і обладнане для потреб Інституту, відібрати
у 1925 р. Тоді Василь Фаворський і секретар Світлана Шевандіна вели листування з цього приводу. Приміщення та обґрунтоване існування Інституту
вдалося відстояти. У 1943 р. довелося відстоювати хоч якусь будівлю. Тоді
Інституту на чолі з Тетяною Гетьман вдалося отримати приміщення юридичної школи по вул. Велика Житомирська, 19. На одному поверсі
співробітники Інституту жили, на іншому працювали. У 2008 р. Інституту на
чолі з Володимиром Кисельовим було пред’явлено вимогу протягом двох
тижнів звільнити відремонтовані коштом Інституту приміщення по вул. Велика Житомирська, 19. Також були звільнені приміщення на Львівській
площі та вул. Лютеранській. Інститут перебрався до нинішнього
приміщення по вул. Смоленській, 6.
Повернемося до діяльності Інституту після 1925 р. У 1930-і роки у газеті
республіканського значення вийшла друком анонімна стаття «Дєла і дні
професора Фаворського». Колишнього приват-доцента Університету Святого Володимира Василя Фаворського оголосили таким, що «запроваджує
в діяльності інституту чужу, не марксистську ідеологію», і зняли з роботи.
Решта була оголошена «попівськими дітьми».
Художнього і судового фотографа Миколу Петрова – за часи головування якого у Київському фотоклубі, місто на 20 років стало фотографічною столицею Європи – оголосили колишнім конезаводчиком та миловаром.
Цей відрізок історії Інституту взагалі вкритий пітьмою – вибір осіб, які
мають очолити Інститут і працювати в ньому, доручили прокуратурі разом
з партійними організаціями. Партійні архіви не збереглися.
У період Другої Світової війни працівники Інституту боронили рідну
землю на фронті, а деякі жінки-працівниці, наприклад аспірантка Інституту
Тетяна Гетьман, залишилися в окупованому фашистами Києві. Як воно –
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жити в окупованому місті, шукати засоби до існування, на сьогодні, на превеликий жаль, ми можемо собі уявити.
У 1943 р. після звільнення Києва від фашистських загарбників Міністр
юстиції доручив саме Тетяні Гетьман забрати заховане у Хімічному корпусі
Університету Святого Володимира майно, що належало Інституту і відновити його роботу. У 1944 р. їй, вочевидь, пригадали окупацію і наказали
«повернутися до виконання своїх прямих обов’язків» (старшого наукового
співробітника), а керівництво Інститутом доручили Юрію Сапожнікову.
Пригадаємо Бориса Іосіфовича Вахліса. Судячи з його автобіографії,
він, член комуністичної партії, очолював інститут з 1937 по 1939 рр. – роки
сталінських репресій і комуністичного терору. У 1939 р. під його головуванням вийшов друком збірник наукових праць співробітників Інституту, а в
1940 р. – його ж стаття про наукову роботу Інституту. Після повернення з
фронтів Другої світової війни Борис Вахліс знову очолив інститут, але у
1951 р. його зняли з посади директора як такого, що не зміг організувати
наукову роботу.
На нашу думку, Б. І. Вахліса зняли з роботи після «справи лікарів», за
єврейське походження. Не могла одна і та сама людина організовувати наукову роботу, писати про неї, видати збірник наукових праць співробітників
Інституту, а потім раптом, «погано організувати науку» в Інституті. Так радянська влада послідовно знищувала власні ресурси.
Ще у 1919 р. Гетьман Павло Скоропадський ввів квоти, згідно із якими
в органах управління громади були представники різних національностей,
залежно від їх кількості у громаді, але не менше квоти. Він відкрив єврейські
школи, дитячі садки, у вищих навчальних закладах викладалася єврейська
мова. Радянська влада ще до Другої світової війни позакривала ці заклади.
А потім, після штучно створеної «справи лікарів», ввела квоти щодо
прийому євреїв до навчальних закладів, установ освіти і науки.
Одним з плеяди воїнів-захисників від фашистських загарбників був
Віталій Костянтинович Лисиченко, директор Інституту у 50-60-і рр. Видатний правознавець, доктор юридичних наук, професор, експерт-криміналіст,
науковець, викладач, сферою інтересів якого були: кримінальний процес,
правова статистика, криміналістика і судова експертиза. Він був ініціатором
розвитку нових напрямів у судовому почеркознавстві й судово-технічному
дослідженні документів. Все життя збирав відомості про історію Інституту.
Слід зазначити, що Віталій Костянтинович запросив на роботу до установи Михайла Сегая та інших, на той час молодих науковців, імена яких
назавжди залишились в історії Інституту.
Доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук
України Михайло Якович Сегай, талановита і непересічна людина, заслуговує на більш докладну розповідь. Народився 31.03.1923 р. Під час Другої
світової війни командував «катюшами», був поранений, відзначений за
мужність і відвагу численними державними нагородами. На відміну від багатьох вчених, які розробляють все життя якусь одну наукову гіпотезу, Михайло Сегай, крім численних публікацій у галузях судового почеркознавства, трасології, перспектив судових експертиз під час науково-технічної
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революції тощо, розробив дві надзвичайні концепції. Перша – це розвиток
і завершення роботи першого очільника Інституту Сергія Потапова щодо
теорії криміналістичної ідентифікації. Обґрунтована за допомогою філософських ідей і розвинена у дисертації Михайла Сегая, ця теорія слугує науковим обґрунтуванням ідентифікаційних досліджень на всьому пострадянському просторі. Друга – вже після захисту дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук – розвинена ним концепція судової експертології. На превеликий жаль, він не встиг опублікувати монографію за цією проблематикою, але його концепція знайшла своє відображення в декількох ґрунтовних програмних статтях. Михайло Сегай двічі по
два роки виконував обов’язки директора Інституту, двадцять років був заступником директора Інституту з наукової роботи. Його героїзм, як і багатьох інших учених тієї доби, виражений не тільки в його мужності у боротьбі з фашистськими загарбниками, але й у можливості переключитися
на наукову ниву, позбутися воєнного мислення і стати видатним ученим.
Помер, трохи переживши своє 90-річчя, 01.05.2013 р.
До плеяди воїнів Другої світової війни також належав і Валентин Фрицевич Берзін, видатний експерт-криміналіст, кандидат юридичних наук, почеркознавець, який двадцять років був заступником директора Інституту з
наукової роботи. До кола його професйних інтересів, зокрема, входило дослідження питань логіки при складанні експертних висновків. Все життя Валентин Фрицевич присвятив Інституту, працював без відпусток. Був дуже
людяним. Всі співробітники знали, що ця людина завжди готова підтримати, допомогти. До останнього дня свого життя він залишився вірним собі
та КНДІСЕ.
Багато співробітників Інституту брали участь у Другій світовій війні та в
складі радянської армії боронили землю від фашистської навали.
У повоєнні роки на роботу до КНДІСЕ прийшла молода плеяда
співробітників, яка залишила по собі вагомий слід у судовій експертизі. Згадаємо їх: С. А. Ципенюк, І. Я. Фрідман, В. В. Ліповський, В. Є. Бергер,
Л. П. Булига, З. О. Ковальчук, З. С. Меленевська, В. К. Стринжа, та багато
інших судових експертів, що назавжди пов’язали свою судьбу з Інститутом.
Проголошення Незалежності України. Надважкі часи становлення нації
припадають на роки двох революцій. Одна отримала назву Помаранчевої
(2004 р.), друга – Революції Гідності (2014 р.).
Після вторгнення російських загарбників до Криму та Донбасу у 2014 р.
в Інституті виконувалися надскладні експертизи. Співробітники Інституту
брали участь у дослідженнях щодо Іловайського котла, падіння Малайзійського Боїнга тощо. Певні проросійські сили намагалися дискредитувати
Інститут в цілому та його директора Олександра Рувіна, зокрема. В Інтернет «вилили» і буквально заполонили мережу фейковою, компрометуючою
директора інституту інформацією (2015 р.). Не зважаючи на це експертизи
проводились, а відповідна інформація – оприлюднювалась.
Під час кривавої війни, що розв’язала росія 24.02.2022 р. проти України,
співробітники стали на захист Батьківщини кожен на своєму місці: дехто зі
зброєю в руках, хтось здає кров, допомагає з плетінням сіток та
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гуманітарною допомогою, веде інформаційну війну, працює на робочому
місці або віддалено.
Інститут і його відділення працюють, проводячи необхідні експертизи у
надскладних умовах. Життя триває і завжди в ньому є місце подвигу.
Висновки. Історія багатогранна. В ній завжди безпосередньо
поєднується історія самої Держави з історією організацій, інститутів,
підприємств та інших закладів, що сприяють її функціонуванню, а в цілому
і процвітанню. В свою чергу, історія КНДІСЕ невід’ємно пов’язана з плідною
працею його співробітників, здобутки яких в науці та практиці – внесок в
історію криміналістики та судової експертизи, який неможливо забути.
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References

1. Матеріали архівів ЦДІАК. Київ.

1. Materials of archives of the Central State
Historical Archive of Ukraine. Kyiv.

2. Матеріали ЦДАВО. Київ.

2. Materials of the Central State Archive of
the highest authorities. Kyiv.

3. Фонди Державної архівної історичної
бібліотеки. Київ.

3. Funds of the State Archival Historical Library. Kyiv.

4. Матеріали архіву КНДІСЕ, біографії
співробітників інституту. Київ.

4. Materials of the archive of the Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise,
biographies of the institute staff. Kyiv.

SOME ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE KYIV SCIENTIFIC
RESEARCH INSTITUTE OF FORENSIC EXPERTISE’S EMPLOYEES IN
VARIOUS POLITICAL AND SOCIAL CONDITIONS
(1913-2022)
V. Koloniuk
Yu. Foris
O. Yudina
V. Vynohradova
The article deals with some aspects of the history of the existence and development of the Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise, the historical
personalities of its employees, their dedication, and heroic work.
The history is multifaceted. It always directly combines the history of the State
itself with the history of organizations, institutions, enterprises, and other institutions
that contribute to its functioning, and, in general, to prosperity. In turn, the fruitful
work of the employees, and their achievements in science and practice are a contribution to history that cannot be forgotten. Life goes on and there are always fields
for achievement.
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