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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДИРЕКЦІЇ НДІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ
ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА
НАПрН УКРАЇНИ УЧАСНИКАМ «КРУГЛОГО СТОЛУ»
Злочини, що не вдалося розкрити:
чи можливо таке в майбутньому?
В. Батиргареєва

Науково-технічний прогрес, без перебільшення, можна вважати способом буття сучасної людини. Ще на зорі розвитку епохи телеграфу і телефону всесвітньовідомий винахідник Томас Едісон зазначив, що первинною
умовою прогресу людства є незадоволеність. Вочевидь, й інноваціям
у сфері протидії злочинності сприяє саме незадоволеність станом боротьби з цим ганебним явищем. Це природно викликає прагнення всіляко
підсилити заходи із запобігання злочинам та бажання підвищити ефективність їх розслідування, адже у такий спосіб можна значно оптимізувати
роботу органів кримінальної юстиції, тим самим забезпечивши невідворотність притягнення злочинців до кримінальної відповідальності та їх
покарання.
Засновник кібернетики та теорії штучного інтелекту Норберт Вінер
якось сказав, що ми змінили своє оточення настільки радикально, що тепер
маємо змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні. Дійсно, в інформаційному суспільстві як постіндустріальній фазі розвитку цивілізації
головними продуктами виробництва стають інформація та знання. Дедалі впевненіше суспільство входить в епоху діджиталізації, тобто інформаційної трансформації, яка має забезпечити кожному громадянинові рівні
можливості доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на
основі інформаційно-комунікаційних технологій. І цей факт накладає свій
відбиток на одвічне протистояння прогресу і хаосу за вектором «злочинність-суспільство». Тому не втрачає й дотепер своєї актуальності запитання: «чи є ідеальні злочини або ж існують лише неідеальні засоби їх розкриття?» Якою б не була відповідь, можемо констатувати, що нові технології та методи, які можуть бути використані у протистоянні зі
злочинністю, з’являються майже кожного дня. Певна річ, освоєння таких
технологій потребує часу, зусиль і фінансових витрат. Проте, незважаючи
на це, сьогодні найважливішим напрямом оптимізації та підвищення
ефективності слідчої, судової та експертної діяльності слід вважати
комп’ютеризацію та можливості впровадження цифрових інформаційних
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технологій, що виявляються наслідком рушійного впливу глобалізації
сучасного світу і новою главою в історії криміналістики. Важливість
звернення до новинок технічного прогресу під час протидії злочинності
підсилюється ще й тим, що остання в цьому плані «модернізується» швидше, ніж відповідні можливості органів кримінальної юстиції. Фактично
на розв’язання цієї проблеми ще понад 20 років тому наголошувалося
у Законі України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»
від 4 лютого 1998 р.: «У сфері правоохоронної діяльності якісно нова
організація специфічних режимів зберігання та оброблення інформації,
зв’язок з міжнародними правоохоронними органами забезпечать реалізацію активної, наступальної стратегії в боротьбі з правопорушеннями,
корупцією, організованою злочинністю, застосування нових інформаційних технологій у розкритті злочинів». Однак, повторимося, для органів
кримінальної юстиції й досі залишається актуальною проблема використання новітніх технологій з метою виявлення, фіксації та збереження
криміналістично значущої інформації (припустимо, за допомогою фотозйомки, аудіо- або відеозапису), висування версій, планування й організації розслідування злочинів, дистанційного провадження слідчих (розшукових) дій, ведення електронного документообігу, функціонування криміналістичних обліків, користування законодавчою базою й іншими
базами даних, автоматизованого пошуку відомостей щодо різних об’єктів,
включаючи й інтегровані банки даних та ін.
Важливо відзначити, що діяльність Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України так само пов’язана з розробкою інноваційних методів у справі боротьби зі злочинністю. Так, фахівцями нашої криміналістичної лабораторії
«Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», що розпочала свою роботу ще у вересні 1995 р., та представниками Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
спільними зусиллями, розроблено, зокрема, автоматизоване робоче місце
слідчого «Інсайт», інформаційно-пошуковий модуль АІПС «Кліше», методика ідентифікації людини за параметрами мовних сигналів; алгоритми
автоматизованої цифрової фотозйомки, цифрового відео- та звукозапису;
алгоритми ідентифікації людини на основі біометричних ознак та багато
іншого. У зв’язку з цим проведення цьогорічного «круглого столу» під
назвою «Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці» є важливим заходом для обміну
знань та досвіду між науковцями та практичними працівниками. Отже,
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сподіваємося, що робота наукового форуму стане відчутним внеском
у розв’язання такої злободенної потреби, якою є стабілізація у протидії
злочинності. І в осяжному майбутньому ми зможемо з упевненістю констатувати, що не залишиться жодного злочину, який не вдасться розкрити…
Від імені колективу нашого Інституту бажаємо учасникам наукового
заходу творчого натхнення, плодотворної дискусії та нових відкриттів!
Владислава Батиргареєва, директор Інституту,
Дарина Євтєєва, в. о. заступника директора з наукової роботи

ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ, РОЗРОБЛЕНІ
СПІВРОБІТНИКАМИ НДІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ
ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА
СПІЛЬНО З НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ КРИМІНАЛІСТИКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Авдєєва Галина Костянтинівна,
кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДІ вивчення
проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса НАПрН України, доцент
кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна
Булулуков Олег Юрійович,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного
юридичного університету імені Яро
слава Мудрого, м. Харків, Україна
В Україні значну увагу приділяється розвитку сфери інноваційної діяльності, швидкими темпами відбувається науково-технічний розвиток
науки і техніки. Аналіз стану інноваційної системи України відносно
світового рівня показав, що Україна має високий освітній та науковий
потенціал, здатний продукувати різноманітні нововведення у вигляді ідей,
наукових розробок, патентів. Однак, останніми роками через недостатність
фінансування, зокрема державного, та через відсутність налагоджених
комунікацій між науковцями і замовниками інноваційних продуктів поступово погіршується переважна кількість показників, що характеризують
інноваційну діяльність в Україні [1].
На сьогодні співробітники органів правопорядку мають потребу у високій швидкості одержання необхідної інформації, її накопиченні і оцінці.
Вирішенню цих проблем присвячені дослідження багатьох учених, але
експериментальній роботі та розробленню реальних інноваційних продуктів для їх використання у роботі органів правопорядку приділяється
недостатньо уваги.
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Співробітниками НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса НАПрН України (НДІ ВПрЗ) спільно з науковцями кафедри
криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого розроблено низку інноваційних продуктів для потреб органів
правопорядку, які захищені низкою охоронних документів. Зокрема, отримано 3 патенти на винаходи та 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори наукового характеру, а саме: 1) Дрюченко О. Я. Спосіб ідентифікації людини за параметрами мови. Деклараційний патент на винахід
№ 63624 А від 15 січня 2004 р.; 2) Шепітько В. Ю., Когут С. О. Пристрій
для виміру швидкості балістичного об’єкта. Патент на винахід № 78847 від
25 квітня 2007 р.; 3) Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Автоматизоване робоче
місце слідчого «Інсайт». Свідоцтво № 22566 про реєстрацію авторського
права на твір від 6 листопада 2007 р.; 4) Шепітько В. Ю. Комплект науковотехнічних засобів митника. Свідоцтво № 24627 про реєстрацію авторського
права на твір від 2 червня 2008 р.; 5) Шепітько В. Ю. Універсальний криміналістичний комплект слідчого. Свідоцтво № 24628 про реєстрацію авторського права на твір від 2 червня 2008 р.; 6) Шепітько В. Ю. Валіза пожежного. Свідоцтво № 24626 про реєстрацію авторського права на твір від
2 червня 2008 р.; 7) Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. «Польова» мініфотолабораторія. Свідоцтво № 33553 про реєстрацію авторського права на твір від
2 червня 2010 р.; 8) Шепітько В. Ю., Фурса В. І. Спосіб формування
суб’єктивного портрету «RAIPS-портрет» (комп’ютерного фотороботу).
Патент на корисну модель № 69248 від 24 квітня 2012 р.; 9) Шепітько В. Ю.,
Авдєєва Г. К. База даних «Практика слідчого». Свідоцтво № 49389 про реєстрацію авторського права на твір від 30 травня 2013 р.; 10) Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. База даних «Слідчий прецедент». Свідоцтво № 60084
про реєстрацію авторського права на твір від 9 червня 2015 р.; 11) Шепітько В. Ю., Журавель В. А., Авдєєва Г. К., Стороженко С. В. «Науково-практичний твір «Профіль вбивці». Свідоцтво № 67454 про реєстрацію авторського права на твір від 26.08.2016 р.
Розроблений співробітниками НДІ ВПрЗ «Спосіб ідентифікації людини за параметрами мови» являє собою математичну модель швидкого
вейвлет-перетворення звукових сигналів із застосуванням квадратурних
дзеркальних фільтрів (за алгоритмом Стефана Малла). Основу даної моделі складають методи та алгоритми, які є найбільш ефективними серед
великої кількості способів побудови вейвлет-образів сигналів різної фізичної природи (голосу людини, звукових сигналів транспортних засобів
та ін.). Під час експериментальних досліджень встановлено, що використання запропонованої моделі для вирішення ідентифікаційних експертних
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завдань дозволяє скоротити час на дослідження і отримати більш точні
результати.
Створений спільними зусиллями співробітників НДІ ВПрЗ та науковців кафедри криміналістики «Пристрій для виміру швидкості балістичного об’єкта» є компактним, точним, простим у використанні. Дуже важливим є те, що після здійснення експериментальних пострілів поверхня
балістичного об’єкта залишається неушкодженою. Пристрій рекомендований НДЕКЦ ГУМВС України в Харківській області для використання
під час проведення судово-балістичних експертиз.
«Автоматизоване робоче місце (АРМ) слідчого «Інсайт», розроблене
співробітниками НДІ ВПрЗ та науковцями кафедри криміналістики, призначено для оптимізації роботи слідчих, суддів, адвокатів. АРМ слідчого
«Інсайт» використовується у педагогічній та науковій діяльності в галузі
криміналістики та судової експертизи, для підвищення кваліфікації практичних працівників органів правопорядку України. АРМ містить такі розділи: «Законодавство», «Процесуальні документи», «Слідчі дії», «Криміналістичні методики», «Судові експертизи», «Науково-технічні засоби»,
«Слідча практика», «Бібліографія», «Словник термінів», «Навчання», «Правоохоронні органи та експертні установи», «Довідкова корисна інформація».
Співробітниками кафедри криміналістики сформовано понад 30 спеціалізованих комплектів науково-технічних засобів для потреб органів правопорядку, а саме: Універсальний криміналістичний комплект слідчого,
Криміналістичний комплект слідчого, Криміналістичний комплект для
роботи зі слідами, Криміналістичний комплект для роботи з мікрооб’єктами,
Криміналістичні комплекти «Валіза пожежного» та «Валіза дізнавача
(ДТП)», Комплект науково-технічних засобів митника, Дактилоскопічна
валіза, Комплект науково-технічних засобів для проведення пошукових
робіт, Універсальний криміналістичний комплект (модифікація для СБУ),
Технічний набір криміналістичного комплекта слідчого, Криміналістичний
комплект дізнавача, Комплект науково-технічних засобів дізнавача прикордонних військ, Фото-відеокомплект слідчого, Фотосумка слідчого та ін.
Розроблена співробітниками НДІ ВПрЗ спільно з науковцями кафедри
криміналістики «Польова» мініфотолабораторія» дозволяє здійснювати
фіксацію доказової інформації в «польових» умовах за допомогою звукозапису, відео- та фотозйомки, роздруковувати фотознімки високої якості,
що відповідає рівню поліграфічного друку без застосування комп’ютерної
техніки та електромереж, накопичувати, зберігати та копіювати звуко-,
відеофайли та фотознімки на носії електронної інформації без зниження
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їх якості. «Польова» мініфотолабораторія» отримала позитивну оцінку
практичних працівників під час її апробації в Головному управлінні МВС
у Львівській області та Управлінні криміналістики Головного слідчого
управління Генеральної прокуратури України.
Запропонований співробітниками НДІ вивчення проблем злочинності
спільно з науковцями кафедри криміналістики «Спосіб формування
суб’єктивного портрету «RAIPS-портрет» (комп’ютерного фотороботу)»
являє собою автоматизовану систему побудови фоторобота на основі
комп’ютерної бази портретів (у фас). Під час побудови фоторобота оператор
здійснює в діалоговому режимі управління базою даних відповідно до ходу
бесіди з очевидцем про ознаки зовнішності особи, що встановлюється. Основними характеристиками запропонованого способу складання фоторобота
є такі: база даних охоплює картотеку 300 осіб різної статі, національності та
віку; невелика тривалість сеансу – до 30–40 хв.; схожість суб’єктивного портрета з розшукуваною особою (за словами очевидців) складає 80–85 %.
Сформовані співробітниками НДІ ВПрЗ спільно з науковцями кафедри
криміналістики комп’ютерні системи «База даних «Практика слідчого» та
інформаційно-пошукова система «Слідчий прецедент» містять декілька
тисяч окремих довідок про процеси і результати розслідування в Україні
та країнах колишнього СНД злочинів різних категорій (за останні 70 років), про особливості використання криміналістичних засобів і спеціальних знань у кримінальному провадженні. Тексти в «Базі даних «Практика
слідчого» систематизовані за видами злочинів відповідно до Кримінального кодексу України, а в інформаційно-пошуковій системі «Слідчий
прецедент» – за характером криміналістичних засобів, які застосовуються слідчими під час розслідування злочинів. Пошук відомостей і їх обробка здійснюється за допомогою електронно-обчислювальної машини.
Інноваційні продукти «Практика слідчого» та «Слідчий прецедент» призначені для використання співробітниками органів правопорядку під час
кримінального провадження для побудови слідчих (судових) версій, планування розслідування та найбільш ефективного провадження окремих
слідчих (судових) дій, тощо.
Інформаційна система «Профіль вбивці», розроблена співробітниками
НДІ ВПрЗ спільно з науковцями кафедри криміналістики, призначена для
автоматизованої побудови соціально-психологічного профілю ймовірного
вбивці за кожним конкретним кримінальним провадженням на основі
результатів узагальнення матеріалів 1100 кримінальних проваджень та
200 вироків суду щодо вбивств.
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Розроблені співробітниками НДІ ВПрЗ спільно з науковцями кафедри
криміналістики інноваційні продукти використовуються в навчальному
процесі за дисциплінами «Криміналістика», «Практикум із криміналістики», «Методика розслідування злочинів» та «Судова експертиза», при
створенні планів нових лабораторних робіт, нових лекційних курсів та
практичних занять, під час виконання магістерських кваліфікаційних
робіт та підготовки наукових доповідей, при підготовці монографій, підручників та навчальних посібників.
Література:
1. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526‑р. Київ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526–2019-%D1 %80 (дата звернення
20.09.2019).

ІННОВАЦІЇ ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
ТА СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ: СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ
ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Александренко Олена Віталіївна,
кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник науково-дослідної
лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології Національної академії внутрішніх
справ, м. Київ, Україна
Женунтій Володимир Іванович,
кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав
інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Україна
Останні роки відзначаються зростанням і якісним зміненням окремих
показників злочинності, що свідчать про підвищення її професіоналізму та
інтелектуального потенціалу. Останній прямо пов’язаний із розвитком на10

уково-технічного прогресу, особливо у інформатизаційно-коммунікаційній
галузі. Сучасні засобі зв’язку та ІТ-технології активно використовуються зі
злочинною метою: полегшується доступ до матеріальних цінностей, змінюються способи підготовки, вчинення і приховування злочинів (наприклад,
незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та іх аналогів
з використанням інтернет-магазинів та електронних платіжних систем),
з’являються нові види злочинів (так звані «комп ’ютерні» злочини).
Для успішного і, що не менш важливо, швидкого встановлення усіх
обставин злочинів і причетних до них осіб правоохоронні органи мают
значно випереджувати злочинне суспільство (чи хоча б не відставати від
нього) за активним використанням сучасних науково-технічних засобів
і технологій та пов’язаних із ними можливостей для застосування у розкритті та розслідуванні злочинів.
Насамперед сучасні цифрові та інноваційні технології, їх впровадження і використання стосуються галузі судово-експертної діяльності як додатковий інструментарій і розширення можливостей досліджень різноманітних об’єктів і речових доказів з метою отримання доказової інформації в інтересах розслідування. Перспективними вказані технології
представляються і для криміналістики: для криміналістичної техніки,
криміналістичної тактики і методики.
Вочевидь, що осягнути навіть у загальних рисах усе різноманіття
і можливості сучасних технічних засобів і технологій в даній публікації
неможливо через її обмежений обсяг. Тому розглянемо існуючі можливості їх застосування лише в одному аспекті – використання для ідентифікації при розслідуванні серійних сексуальних (сексуально-садистських) вбивств.
Відомо, що вказані злочини вчиняються на протязі багатьох років,
особливо жорстокими способами, їх жертвами стають десятки людей
різного віку, статі, соціального статусу, зазвичай виявляються і розкриваються випадково, внаслідок помилок злочинців, а не шляхом цілеспрямованої, організаційно і тактично правильно здійснюваної діяльності правоохоронних органів. Злочинці залишають трупи або розчленовують їх,
ретельно приховують, або ж залишають на видноті, що, на жаль, не полегшує розкриття злочину. Тортури та інші маніпуляції з тілами і трупами
залишають численні сліди, які, через приховування трупів та виявлення
їх через значний термін, ускладнюють ідентифікацію (встановлення) особи потерпілих, з чого зазвичай починається робота по розкриттю злочину.
При розслідуванні вказаних злочинів важливе значення мають результати насамперед судово-медичних експертиз, на вирішення яких ставлять11

ся основні питання щодо часу, причин, механізму настання смерті; давності поховання (в разі виявлення скелетованих останків), а також ідентифікація особи потерпілого.
Що є в арсеналі судових медиків, які можливості судово-медичних
експертиз щодо встановлення особи та дослідження речових доказів? Вивчення і аналіз спеціальної літератури дозволив визначити впроваджені
в практику нові та суттєво вдосконалені існуючі методи ідентифікації
в судовій медицині. Розглянемо їх коротко.
1. Питання визначення давності поховання трупів при експертизі
скелетованих останків досі залишається одним з найбільш важких. Жоден
з існуючих методів самостійно не дає відповіді на це питання. З цією
метою пропонується використовувати метод інфрачервоної спектрофотометрії (ІЧС) кісткової тканини, спектри якої змінюються в залежності від
тривалості постмортального періоду.
2. Графічна реконструкція обличчя для встановлення особи потерпілого у випадках виявлення невпізнаваних останків з ефективністю вищою
за 70 %.
3. Перспективною є також методика розмірних характеристик вушних
раковин, яка є вільною від суб’єктивізму в описуванні («великі», «малі»
та ін.) і гарантує статистично достовірне визначення інивідуальних розмірів вушних раковин незалежно від досвіду та професійних навичок
спеціаліста.
4. Значні можливості щодо ідентифікації має методика створення
3D-моделей ушкоджень, слідів, травмуючих предметів. З їх допомогою
може проводитися портретна експертиза за метричними і описовими ознаками зовнішності. А за моделями вушної раковини – порівняльне дослідження, яке доповнює базу ознак ідентифікації особи. Для створення
3D-моделей придатні дані,отримані за допомогою БПЛА (зйомка значних
територій та об’єктів з висоти) – може проводитися трьохмірне моделювання при огляді місця події: повна реконструкція та відтворення місця
події будь-якого розміру. Збереження 3D-моделей в різних форматах дозволяє поміщати їх в графічні редактори (Autodesk 3ds Max та ін.) та проводити подальше моделювання різних ситуацій з урахуванням даних
слідства та використовувати створені сцени при проведенні ситуаційних
експертиз. Застосування таких моделей-копій розширює можливості, підвищує наочність і доказове значення експертиз, а методика трьохмірного
моделювання не викликає особливих складнощів, оскільки використовуються цифрові фото- чи відеозйомка, зроблені з дотриманням відповідних
вимог щодо режиму і умов зйомки. На базі цифрових знімків можуть бути
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створені моделі різних об’єктів (труп, одяг з пошкодженнями, фрагмент
кістки з переломами та ін.).
5. Одним з методів ідентифікації особи є спектральний аналіз мовних
сигналів, який дає змогу виділяти стійкі ідентифікаційні ознаки, що характеризують біометричні параметри мовного тракту людини, яка говорить. Як спектроаналізатори можуть використовуватися персональні
комп’ютери з встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням
(«Justiphone» та ін.)
6. До сучасних методів, які можуть у ряді випадків бути незамінними
порівняно з існуючими, належить «Віртопсія» (віртуальна аутопсія) – наступний напрям розвитку аутопсії, який дозволяє отримати необхідну
інформацію про травми кісток і м’яких тканин, не вдаючись до механічного розтину тіла. Цей метод вже впроваджений у судово-медичну експертизу ряду країн (Німеччина, Франція, Велика Британія, США, Ізраїль,
Австралія). Віртопсія дає змогу отримати 3D зображення з можливістю
поглянути на подію у віртуальній реальності (наприклад, дорожньо-транспортну подію).
7. Серед методів досліджень речових доказів можна назвати: використання цифрових фотознімків в якості об’єктів медико-криміналістичного
дослідження слідів-нашарувань крові; доказові методи встановлення
слідів крові, висновки яких містять однозначну інформацію про наявність
або відсутність крові людини [1, с. 146, 150–152].
З наведеного видно, що потенціал судово-медичних експертиз є достатнім для вирішення усіх можливих питань, важливих для встановлення обставин вчинення злочинів. За сучасних умов взаємодії з експертними установами країн Європи цей арсенал можливостей може бути ще значнішим.
Проте, на наш погляд, проблема щодо активного використання сучасних
інновацій і технологій у правоохоронній діяльності полягає дещо в іншому.
На заваді активному і широкому використанню сучасних можливостей
інноваційних і цифрових технологій в розслідуванні злочинів стоїть одна,
але, як свідчить практика, складна для швидкого та остаточного вирішення проблема – недостатній професіоналізм і кваліфікація працівників
правоохоронних органів (слідчих, працівників оперативних та інших підрозділів Національної поліції, прокурорів) і суду, точніше – їх обізнаність
щодо таких можливостей, потенціалу судових експертиз і кола вирішуваних судовими експертами питань. Це тягне за собою незнання і невміння
виявити, зафіксувати, вилучити сліди злочинів на місці події та призначити за ними відповідні експертні дослідження. Чим глибша спеціалізація
експертних знань, тим значнішим є розрив між потенціалом судової екс13

пертизи і його практичною реалізацією. Як результат, не ставляться важливі для вирішення питання, дослідження не проводяться або проводяться не у повному обсязі, що обмежує слідство в отриманні доказової чи
криміналістично значущої інформації. За теперішнього стану «пореформованих» правоохоронних органів, насамперед органів досудового слідства, це призводить до затягування (у найкращому випадку) розслідування чи може позбавити його судової перспективи. На жаль, чинний КПК
України, на відміну від його попередника 1960 року, не містить норми на
кшталт статті 200 КПК 1960 р., яка давала право експерту в разі виявлення фактів, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були
поставлені питання, вказати на них в своєму висновку.
Наостанок зазначимо, що сподіваємося бути почутими криміналістичною спільнотою і на те, що «спільні зусилля практиків і теоретиків дозволять скоротити розрив між злочинним і законним використанням сучасних цифрових технологій, будуь сприяти підвищенню якості розслідування…» [2, с. 27].
Література:
1. Материалы Международного конгресса и научно-практической школы
«Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики» // Судебная
медицина: наука, практика, образование. 2018. Том 4. № 1s. 175 с.
2. Ищенко Е. П. У истоков цифровой криминалистики // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 3. С. 15–28.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ СУДОМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ
Алєксєйчук Вікторія Іванівна,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики,
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, м. Харків,
Україна
Науковці-криміналісти завжди із зацікавленістю сприймають всі новітні розробки в різних галузях техніки, намагаються знайти їм корисне
14

застосування під час кримінального провадження. Сьогодні технічне
оснащення практичних працівників, які виконують процесуальні функції
або залучені до провадження, характеризується стрімким розвитком і надає широкі можливості щодо виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації. Водночас, застосування будь-яких інноваційних продуктів
в правозастосовній (зокрема, кримінально-процесуальній) діяльності має
бути вивіреним з позицій наукової обґрунтованості, правомірності, доцільності й ефективності. Помітного поширення в Україні за останнє
десятиріччя набула практика використання поліграфа у кримінальному
провадженні. В умовах чинного кримінального процесуального законодавства (з урахуванням положень статті 23 КПК України щодо безпосередності дослідження доказів судом) показання учасників провадження
стали ще більш «вразливим» доказом, що спонукає як обвинувачів, так
і захисників шукати ефективні способи перевірки повноти й достовірності відомостей, які надають допитувані особи. А виходячи з того, що орієнтація на зарубіжний досвід судової практики стала стійкою традицією
в Україні, активний розвиток поліграфології у світі відбився й на формуванні широкого вітчизняного досвіду перевірки учасників кримінального
провадження на поліграфі. Якщо на початку цього десятиріччя така практика мала поодинокі випадки, то сьогодні вона є звичним явищем. Цьому,
безумовно, сприяло внесення змін від 27.07.2015 р. (Наказ Міністерства
юстиції України № 1350/5) до п. 6.8. розділу VI Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень – додатку до Інструкції з призначення та проведення
судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України
від 08.10.1998 р. 53/5 (далі – Інструкція Мін’юсту), якими було передбачено можливість застосування поліграфа під час судово-психологічних
експертиз (в якості одного з методів дослідження). В той же час, нормативно-правовий акт, який би чітко й однозначно регламентував процедуру
використання поліграфа під час проведення судової експертизи, досі відсутній.
Результати проведеного узагальнення судової практики у досліджуваному питанні (вивчались вироки з 2015 по 2019 рр.) дозволяє встановити
наступні особливості: 1) найчастіше поліграф використовується стосовно
підозрюваних з метою з’ясування їх причетності до злочину (приховання
чи викривлення певної інформації), або навпаки – непричетності (за клопотанням сторони захисту), здебільшого, у провадженнях щодо злочинів
проти особи (вбивства, тілесні ушкодження), проти власності (розбій,
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грабіж), проти безпеки руху, проти громадської безпеки, військових злочинів; 2) важливою проблемою є визначення допустимості використання
результатів досліджень на поліграфі в процесі доказування, що пов’язано,
по‑перше, з формою застосування поліграфа, а по‑друге, з тлумаченням
кримінального процесуального закону щодо існуючих видів доказів та їх
джерел. Така ситуація породжує неоднозначність (іноді, повну протилежність) судової практики з оцінки результатів досліджень на поліграфі, (про
що свідчить аналіз змісту вироків у кримінальних провадженнях), а неузгодженість підходів в оцінці ставить під сумнів обґрунтованість і справедливість судових рішень, заважає ефективному здійсненню правосуддя;
3) у кримінальному провадженні на сьогодні дослідження на поліграфі
застосовуються у трьох формах: а) в процесі проведення психологічної
(психофізіологічної, комплексної психолого-психіатричної) експертизи
(з наданням експертного висновку); б) у формі залучення спеціаліста
(висновок спеціаліста); в) опитування з залученням спеціаліста-поліграфолога (надається довідка спеціаліста, рапорт). Висновок і довідка (рапорт) спеціаліста залучаються під час доказування, здебільшого, як документи.
Частина судів визнають допустимими і оцінюють результати всіх трьох
форм в сукупності з іншими доказами, виходячи з вірогідності висновків
поліграфолога, наукової недоведеності однозначності зв’язку між правдивістю/неправдивістю показань та фізіологічними змінами особи, які фіксуються поліграфом. Частіше визнають допустимими доказами відомості,
викладені в експертних висновках, навіть є такі провадження, в яких
експертний висновок покладено в основу спростування доведеності вини
обвинуваченого, з винесенням виправдувального вироку. Більшість же
суддів не беруть до уваги висновки психофізіологічних досліджень як такі,
що не можуть слугувати належними і допустимими доказами, мотивуючи
наступними обставинами: 1) методика дослідження на поліграфі не пройшла державну атестацію, що не дає можливості переконатись
в об’єктивності висновку; 2) експерт не включений до Державного реєстру
атестованих судових експертів; 3) відсутній нормативно-правовий акт, що
врегульовує питання проведення психофізіологічної експертизи на поліграфі (принципи використання поліграфа, випадки, в яких це заборонено,
коло осіб, які не можуть бути піддані такій перевірці, часові межі, протягом яких після кримінального правопорушення особа може бути піддана такій перевірці); 4) особою не було надано згоду до початку проведення опитування; 5) не було повідомлено про здійснення відеофіксації;
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6) не забезпечено участь захисника та ін. Довідки за результатами опитування не приймаються у зв’язку: а) з можливістю суду посилатися лише
на показання осіб, надані в суді, б) з проведенням таких досліджень не
у формі експертизи (щодо опитування неврегульованими КПК залишаються правові і організаційні питання: залучення захисника, попередження спеціаліста про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий
висновок та ін.).
Аналіз розбіжностей в практиці застосування у кримінальному провадженні результатів досліджень з використанням поліграфа дозволяє
визначити основні проблеми, які потребують правового вирішення:
1. Законом та Інструкцією Мін’юсту не визначені процедурні питання
з приводу підготовки, умов та порядку проведення досліджень на поліграфі, а посилання експерта, сторін та суду на Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному
бюро розслідувань, (затверджений Постановою КМУ від 11.05.2017 р.
№ 449), Інструкцію про порядок використання поліграфа в діяльності
органів прокуратури України, (затверджену Наказом ГПУ від 12.06.2017 р.
№ 180) та Інструкцію про порядок використання поліграфів у Національній поліції України, (затверджену Наказом МВС України від 13.11.2017 р.
№ 920), якими врегульовано порядок проходження поліграфа претендентами на зайняття посад в системі органів прокуратури, ДБР та поліції, не
можна вважати правильним, оскільки аналогія в даному випадку застосовуватися не може. Крім того, навіть ці нормативні акти в неповній мірі
розглядають умови проведення досліджень на поліграфі та порядок перевірки допустимості його використання. Так, невизначено, яким чином має
проводитись з’ясування психічного та фізичного стану опитуваної особи,
і якими спеціальними знаннями для цього має володіти спеціаліст (експерт). Законом України «Про судову експертизу» (ч. 3 ст. 10) передбачено,
що до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно
державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають
відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих
установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому
цим Законом. Враховуючи, що Державний реєстр атестованих судових
експертів не містить переліку атестованих експертів-поліграфологів,
а лише експертів-психологів, є незрозумілим, яким чином сторона про17

вадження, суд мають визначити з їх числа експерта, який має кваліфікацію
«поліграфолога» (володіє методикою використання поліграфа)? Реєстр
спеціалістів-поліграфологів (який, наприклад, ведеться Всеукраїнською
асоціацією поліграфологів) не може бути використаний з цією метою.
Щодо кваліфікації експерта-поліграфолога (необхідної освіти й досвіду) невирішеним питанням є його здатність діагностувати в підекспертної
особи латентні, хронічні захворювання, які можуть позначатися на її фізіологічних проявах, вживання нею фармацевтичних препаратів; здатність
грамотно формулювати і ставити запитання.
2. Проблема уніфікації методик проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа (О. І. Мотлях), їх відсутність в Єдиному державному реєстрі експертних методик, уніфікованих технічних
вимог (стандартів) до обладнання, його перевірки (ці стандарти мають
бути закріплені у спеціальному нормативно-правовому акті щодо проведення психофізіологічних експертних досліджень у кримінальному провадженні). Невизначеним досі є й підготовчий етап до проведення дослідження на поліграфі (щодо встановлення обставин, які можуть впливати
на результати: фізичне чи емоційне виснаження особи, її психологічне
травмування тощо, справність технічного обладнання), порядок його проведення (час, тривалість, умови, присутні особи), критерії оцінки. Закон
(як і Інструкція Мін’юсту) не визначає форми отримання згоди особи на
проходження поліграфа. Ця прогалина в поєднанні зі значущістю в провадженні лише показань, наданих в суді, створює умови щодо подальшого заперечення недобросовісним учасником в суді факту добровільного
надання своєї письмової згоди.
3. Проблема узгодження питань, на які може і на які не може бути
надана відповідь поліграфологом. Відповідно до Інструкції Мін’юсту –
за результатами дослідження на поліграфі експерт може надати орієнтувальні відомості стосовно ступеня ймовірності повідомленої інформації,
її повноти, джерела, уявлень опитуваної особи про подію тощо. Поліграфолог може встановити лише суб’єктивну значущість для особи
певних стимулів (запитань, зображень), а така значущість може бути
проявом володіння певною інформацією. Визначення достовірності показань особи здійснюється судом, а не експертом, з урахуванням всіх
наявних доказів. Водночас, узагальнення кримінальних проваджень
свідчить, що поліграфологи нерідко дають висновок в категоричній
формі щодо достовірності/недостовірності показань, щирості особи,
володіннія/неволодіння приховуваною винною інформацією про кон18

кретні обставини, щодо причетності до вчинення певних дій, перебування в певному місці тощо.
4. Проблема застосування поліграфа щодо осіб: а) які не володіють
державною мовою (точність формулювання запитання та характер його
постановки – інтонації, акценти, голосність тощо), б) які мають вади слуху, не розмовляють (неможливість передачі інформації відповідно до
методик постановки запитань та надання відповідей), в) які не досягли
18 років (присутність законного представника), г) які на момент досліджуваної події перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, мають
амнезію (психологічна експертиза не завжди враховує ці факти); ґ) у ситуаціях необхідності забезпечення підозрюваному права на захист, запобігання опору чи втечі підозрюваного, необ’єктивності дослідження
(присутність захисника, слідчого, прокурора, конвою, та вплив їх присутності на процес дослідження).

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТЕХНІКО-криміналістичних
досліджень ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ
ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
Арешонков Віталій Володимирович,
кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності
ННІ № 1 Національної академії внутрішніх справ, м. Харків, Україна
Початок ХХІ століття характеризується стрімким розвитком ком
п’ютерних технологій та їх широкого використання в різноманітних
галузях науки, освіти, виробництва тощо. Не виключенням стала і сфера
правоохоронної діяльності, у тому числі використання даних технологій
для розслідування злочинів та проведення експертних досліджень.
Разом із тим до цього часу спостерігаються певні проблеми діджиталізації (англ. digitalization – переведення інформації в цифрову форму) техніко-криміналістичних досліджень.
У криміналістиці в цілому різними авторами виділяються від чотирьох
до десяти напрямів комп’ютеризації судово-експертної діяльності.
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На сьогодні все більшої актуальності набуває використання
комп’ютерних систем, які являють собою банки даних та мають інформаційно-пошукову функцію у автоматичному режимі. Під дану категорію
підпадають, у свою чергу, дві групи систем, одні із яких є інформаційнодовідковими, за конкретними об’єктами експертизи (наприклад, інформаційно-довідкові системи «АР» (автоматичні пістолети), «Метали» (містять
відомості про склади металів і сплавів та галузі й сфери їх застосування),
«Волокно» (характеристики текстильних волокон), «Взуття» (характеристики підошов взуття)), «Regula Загальна система документів, Паспорт,
Валюта» (характеристики паспортів, валюти, інших документів). Вони
можуть працювати як ізольовано, так і бути частиною вимірювально-обчислювальних комплексів.
Інша група – оперативно-пошукові системи, які дозволяють вводити
інформацію до бази даних та в подальшому здійснювати її пошук. До
таких систем відносяться, наприклад, в галузі судової балістики автоматизовані ідентифікаційні балістичні системи «Druggfier» (США), «IBIS»
(Канада), у галузі дактилоскопії – «Дакто-2000» та «DEX» (Україна),
«AFIS» (США), «Дактомат» (Республіка Білорусь), «Сонда» та «ПАПИЛОН» (Російська Федерація).
Наступним напрямом є використання програмних комплексів автоматизованого вирішення експертних завдань або ж спеціалізованих систем
підтримки проведення судової експертизи. Основним призначенням систем підтримки проведення судової експертизи є звільнення експерта від
рутинної роботи, економія часу експертизу тощо.
До подібних комп’ютерних систем в галузі криміналістичних досліджень відносяться, наприклад, вітчизняна балістична система «Рикошет».
Зарубіжні системи «Балэкс», що використовується при проведенні експертизи вогнепальної зброї, «Кортик» – експертизи холодної зброї,
«Автоэкс» – дослідження наїздів транспортних засобів на пішоходів
і багато інших [1, с. 160]. Широкого поширення набувають системи фірми
«Transfarm» (Республіка Польща), такі як «TrasoScan» (дослідження відбитків взуття, пальців, документів, а також інших пласких поверхонь),
«ToolScan» (сканування інструментів та слідів, залишених інструментами),
«BalScan» (дослідження метальних елементів та гільз патронів). До речі,
остання досить широко почала використовуватись Експертною службою
МВС України.
Серед програм для автоматизації почеркознавчої експертизи можна
виділити такі: «Почерк» (призначена для автоматизованого експертного
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дослідження почерку), «Oldman» (встановлення віку виконавця підпису,
виконаного від імені особи літнього чи похилого віку), «Lefth» (встановлення факту виконання рукопису незвичною для написання (лівою) рукою), «AGE. SEX» (встановлення статі та віку виконавця рукописного
документу) тощо. Серед програм для портретної експертизи – «БАРСПортрет», «Портрет-Поиск», для експертизи відео-, звукозапису –
«PINGUIN – IP», «EXPAD», «Signal Viewer», для КЕМРВ – «Проволока»,
«Спирт», «Farm», для вибухотехнічної експертизи – програма визначення
потужності заряду вибухової речовини за результатами ОМП «Руїна»
[2, с. 16]. У фоноскопічній експертизі – програмний комплекс для ідентифікації людини за голосом та мовленням SIVE v.8.2. Та багато інших
технічних та програмних продуктів.
За напрямом створення програмних комплексів автоматизованого вирішення експертних завдань потрібно виділити концепцію створення автоматизованої інформаційної системи, яка основана на формалізації опису
дослідження та дозволяє зменшити час на проведення дослідження, налагоджує дієвий контроль за їх проведеннями та дозволяє отримати компетентним органам висновки експертів за лічені хвилини [3, с. 270].
Оскільки використання інформаційних технологій суттєво підвищує
ефективність проведення експертних досліджень, а також відкриває широкі можливості та перспективи у попередженні, розкритті і розслідуванні злочинів, існує необхідність їх подальшого якнайшвидшого впровадження у практику проведення техніко-криміналістичних досліджень.
Проте, нажаль, темпи впровадження зазначених технологій поки що
є досить низькими. Це в повній мірі стосується і питання розробок таких
технологій вітчизняними науковцями. Особливо це стосується, так званих,
попередніх досліджень в ході невідкладних слідчих дій.
Розробка даних технологій або принаймні їх концепцій повинна бути
пріоритетною при плануванні науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності наукових та освітніх установ МВС України та інших
зацікавлених відомств. При цьому такі розробки можуть бути здійснені
спільно з іншими науковими та освітніми установами не правоохоронного, а комп’ютерно-технічного чи іншого профілю.
Прикладом такої співпраці може бути спільний проект фахівців Національної академії внутрішніх справ та Житомирського державного
технологiчного університету в результаті якого було створено комп’ютерну
програму «Автоматизована інформаційно-пошукова система «Стрілецька
нарізна вогнепальна зброя та патрони до неї» (далі «АІПС»), яка дозволяє
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сформувати базу даних щодо нарізної стрілецької вогнепальної зброї та
патронів до неї, а також використовувати цю базу даних у навчальному
процесі та розкритті й розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням
вогнепальної зброї даної категорії. Такі програми повинні бути створені
не тільки в галузі судової балістики, а й багатьох інших галузях криміналістичної техніки.
На останок зауважимо, що переведення величезного масиву інформації в галузі криміналістичної техніки у електронний вигляд, у тому числі
з можливістю пошуку та роботи з нею у електронному вигляді, дозволить
не тільки в тій чи іншій мірі підвищити ефективність розкриття та розслідування злочинів, а й дозволить вивести наукову діяльність у цій сфері на суттєво новий рівень.
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СУЧАСНІ ВИСОКОТОЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В РАЗІ ПІДОЗРИ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
Білецька Ганна Андріївна,
кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, м. Харків,
Україна
Сьогодні в практичній та науковій діяльності судово-медичного експерта при проведенні експертизи живої людини та мертвого тіла доволі
часто доводиться мати справу з хворими на синдром надбаного імунодефіциту (СНІД) або інфікованими вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).
Це дуже прогностично небезпечна біологічна травма: максимальне життя
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з ВІЛ-інфекцією при використанні специфічної терапії триває близько
10 років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та
Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу
(UNAIDS) у світі живе близько 37 мільйонів людей, що інфіковані ВІЛ,
серед яких 19,5 мільйонів отримують антиретровірусне лікування [1].
Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оціночними даними,
на початок 2018 р. в країні проживало 244 000 ВІЛ-позитивних людей –
кожен сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ,
що є одним із найвищих показників серед країн європейського регіону.
За даними Європейського центру з контролю та профілактики захворюваності та Європейського регіонального бюро ВООЗ, регіон Східної
Європи та Центральної Азії, до якого територіально належить Україна,
єдиний у світі, де сьогодні продовжує зростати кількість нових випадків
ВІЛ-інфекції та смертей від СНІДу.
Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні на сучасному етапі характеризується
переважним ураженням осіб працездатного віку зі зростанням частки вікової групи старше 50 років серед нових випадків захворювання та поширюється переважно статевим шляхом і через кров’яні контакти. Протягом всього 2018 р. в Україні щодня реєстрували 50 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 – захворювання на СНІД і дев’ять випадків
смерті від хвороб, зумовлених СНІДом [2].
В даний час існує два типи вірусу імунодефіциту: ВІЛ-1 – найбільш
поширений тип, що зустрічається по всьому світу та ВІЛ-2 – рідкісний
тип вірусу, який реєструється переважно в західноафриканських країнах.
Історія розвитку лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції бере початок
аж з 80‑х років ХХ століття. В даний час, насамперед, використовуються
імунологічні, молекулярно-біологічні та гематологічні методи. Серологічні методи засновані на визначенні антитіл до вірусу, мають високу чутливість і специфічність та є переважними у виявленні ВІЛ-інфекції.
Перші тест-системи дозволяли визначати антитіла лише до ВІЛ типу 1,
а потім, по мірі вдосконалення технології, стала можливою і серологічна
діагностика обох типів вірусу. Тест-системи, що застосовувалися в ХХ столітті, дозволяють визначити тільки пізні антитіла (IgG) та відносяться до
І та ІІ поколінь серологічних досліджень і в даний час не мають широкого застосування.
Тест-системи ІІІ покоління дозволяють визначати IgG і ранні антитіла
(IgM) з більш коротким, ніж у перших двох поколінь, періодом «сероло23

гічного вікна» – терміна, який проходить з моменту зараження ВІЛ до
появи визначного рівня антитіл до нього (від 20 днів з моменту зараження).
Найбільш сучасними є тест-системи ІV покоління (комбіновані). Вони
призначені для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2 та антигену Р24 ВІЛ-1, що дозволяє скоротити період «серологічного вікна» на
2 тижні [3], що сприяє біль швидкому початку антиретровірусної терапіі,
що, в свою чергу, поліпшує якість та продовжує термін життя.
Всі доступні і високоточні діагностичні тести на ВІЛ можна поділити
на дві групи: перша група складається з тестів, що дозволяють встановити факт інфікування ВІЛ (скринінг), друга – з тестів, що дозволяють
контролювати перебіг (моніторинг) ВІЛ-інфекції у інфікованої людини
(встановити стадію ВІЛ-інфекції, визначити показники на моменти початку та закінчення терапії). До першої групи надходять: серологічні
тести (імуно-ферментний аналіз (ІФА) (скринінговий) та імуноблот (підтверджуючий тест) щодо визначення антитіл до ВІЛ-1, ВІЛ-2 і антигену
P24 ВІЛ-1); молекулярно-генетичні тести (визначення РНК ВІЛ та провірусну ДНК в лейкоцитах, яка утворюється після проникнення ВІЛ до
клітин організму людини). Таку групу аналізів на ВІЛ необхідно проводити на ранніх стадіях інфікування, тому що виявляє не лише антитіла до
обох типів вірусу, але і специфічний антиген Р24, завдяки чому присутність
вірусу можна виявити вже через два тижні після зараження, а антитіла до
ВІЛ – через 2–8 тижнів [4].
У зв’язку з можливістю здобуття хибнопозитивних і хибнонегативних
результатів при серологічному тестуванні на ВІЛ в частини обстежуваних
застосовуються молекулярно-генетичний метод тестування – визначення
вірусної РНК або провірусної ДНК ВІЛ методом полімеразної ланцюгової
реакції (ПЛР). Діагноз ВІЛ-інфекції можна поставити не лише на підставі непрямих ознак (наявність антитіл до ВІЛ), але і на підставі прямих
доказів присутності вірусу: виділення вірусу в культурі клітин – дослідження, яке у клінічній практиці не використовується; тест на антиген Р24
(скринінг-тести четвертого покоління); визначення вірусних нуклеїнових
кислот (генетичний матеріал ВІЛ).
До досліджень, що дозволяють здійснювати моніторинг ВІЛ-інфекції
сьогодні відносять: визначення рівня лімфоцитів Cd4+ у сироватці крові
(імунограма методом моноклональних антитіл), визначення вірусного
навантаження (ВН) ВІЛ в крові інфікованого (ПЛР), визначення мутацій
резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів (ПЛР, генетичний
аналіз ВІЛ).
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Дані методи дозволяють визначити стан імунної системи інфікованої
людини, а рівень Сd4+лімфацитов є одним з найважливіших лабораторних
показників для вирішення питання про призначення високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) і для оцінки її ефективності в подальшому.
В нормі діапазон рівня Сd4+лімфоцитов у дорослих знаходиться в межах
500–1400 клітин в мікролітрі.
Дослідження ВН сьогодні в клінічній практиці є обов’язковим: воно
дозволяє стежити за ефективністю лікування й оцінювати прогноз захворювання. Знання вихідного (до проведення ВААРТ) рівня ВН пацієнта
є додатковим критерієм початку ВААРТ: рівень ВН вище 100 000 копій
вірусу в мілілітрі – граничний рівень для старту терапії у дорослих і дітей
старше одного року життя. Моніторинг ВН на фоні ВААРТ показує, що
при ефективній терапії рівень ВН повинен знижуватися і сягати мінімального рівня – менш ніж 50 копій вірусу в мілілітрі.
Ці всі методи широко кожного дня використовуються в лабораторіях
інфекційних лікувальних закладів та в Центрах боротьби зі СНІДом. Але
в певних випадках виникає потреба в дуже швидкому діагностуванні ВІЛінфекції. Задля цього сьогодні випускається велика кількість експрес-тестів
на ВІЛ. Вони відомі як «тест на місці», «тест в ліжку хворого», «спрощений
експрес-тест». В їх основі лежить один з чотирьох методів дослідження –
реакція преципітації, ІФА на полімерних мембранах (тест-смужки), імунологічний фільтраційний аналіз або імунохроматографія. Більшість таких
тестів дозволяють отримати результат вже через 15–30 хвилин. Такі експрес-тести корисні, коли результат обстеження на ВІЛ-інфекцію необхідно
отримати негайно: в приймальному відділенні, перед терміновим хірургічним втручанням, пологами або після випадкової травми медичними інструментами під час виконання певних медичних маніпуляцій, в амбулаторії
Бюро судово-медичної експертизи, тобто що для визначення факту інфікування ВІЛ та захисту медичних працівників з подальшими рекомендаціями
поглибленого обстеження в спеціалізованих лабораторіях для встановлення
діагнозу та призначення ВААРТ. Вартість тесту – близько 40 гривень (за
даними UNAIDS). Головним правилом при використовуванні експрес-тестів є необхідність консультації пацієнта перед тестуванням і отримання його
згоди на проведення такого тест-дослідження [5].
Таким чином, при проведенні судово-медичної експертизи з приводу
біологічної травми – ВІЛ-інфекції або при підозрі наявності у конкретної
особи СНІДу, мається досі широкий діапазон лабораторних досліджень,
які є доступними, високоточними та малоінвазивними.
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ЦИФРОВА ФОТОВІДЕОГРАФІЯ: ІННОВАЦІЙНА ФОРМА
ФІКСУВАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Білоус Василь Васильович,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, м. Харків,
Україна
Буринський Є. Ф., видатний учений та один із фундаторів криміналістики, свою доповідь 1‑му з’їзду російських діячів фотографічної справи
1896 р. розпочав з риторичного запитання: «Кто теперь не пользуется
фотографией как самым лучшим и надежнейшим средством получать
точные и детальные изображения предметов и явлений?» Незадовго до
цього Ганс Гросс, всесвітньо відомий учений-криміналіст і практичний
діяч, дійшов висновку про те, що «доля фотографії – стати в майбутньому
найнеобхіднішою помічницею слідчого та судді, без якої він буде не в змозі обійтися жодної миті» [1, с. 38–39].
З того часу завдяки невпинному науково-технічному прогресу на зміну аналоговому прийшов цифровий формат даних, монофункціональним
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засобам фотографії та кінематографії – універсальні поліфункціональні
засоби цифрової фотовідеографії. Можливість, а в певних випадках,
і необхідність застосування технічних засобів і технологій було закріплено в різних галузях законодавства.
Зокрема, положеннями Кримінального процесуального кодексу України криміналістичну фотовідеографію як наочно-образну форму фіксування доказової інформації віднесено до числа форм фіксування кримінального провадження та окремо наголошено на: 1) можливості здійснення: (а) фотографування та відеозапису під час проведення: допиту,
обшуку, огляду, слідчого експерименту, освідування (ст.ст. 103–107, 224,
236, 237–240, 241); (б) відеозапису – для належного підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим
шляхом (ст. 136); 2) обов’язковості здійснення: (а) фіксування за допомогою фотографування або відеозапису отриманих або вилучених речових
доказів (ст. 100); будь-якої процесуальної дії під час досудового розслідування за клопотанням учасників цієї процесуальної дії (ч. 1 ст. 107);
(б) відеозапису обшуку (ст.ст. 104, 107), допиту, впізнання осіб чи речей
у режимі відеоконференції, а також процесуальних дій на стадії судового
провадження, проведених дистанційно (ч. 9 ст. 232, ч. 7 ст. 336, ст. 567
КПК).
Матеріали фотозйомки та відеозапису, які спеціально створені з метою
збереження інформації і містять зафіксовані за допомогою, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи
обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано документами, які за певних умов можуть слугувати речовими доказами (ст. 98, 99 КПК).
Вивчення теоретичних підвалин та проведення власних прикладних
досліджень дозволяє нам виокремити ті безспірні переваги сучасної
цифрової фотозйомки над іншими технічними прийомами фіксування
доказової інформації, які полягають у забезпеченні: 1) якісного, простого й доступного, швидкого й точного, безконтактного та безпечного
фіксування різних об’єктів, їх ознак і станів; 2) контролю якості фіксування в режимі реального часу та відсутності необхідності в лабораторному опрацюванні відзнятого матеріалу; 3) уможливлення об’єктивного
(на відміну від суб’єктивних портретів) уявлення про зображений на
знімку об’єкт завдяки наочності й документальності фотозображення;
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4) можливості виявлення й фіксації маловидимих і невидимих при звичайному візуальному спостереженні ознак і властивостей об’єкта зйомки, просторових зв’язків між певними сукупностями об’єктів; 5) компенсування недоліків інших форм (вербальної, графічної, предметної) і технічних прийомів фіксування доказової інформації
(протоколювання, аудіозапис; схематичні й масштабні плани, креслення,
малюнки; вилучення предметів у натурі та їх консервація, виготовлення
матеріальних моделей, макетування, копіювання, одержання зліпків та
відбитків), які в силу власної природи: а) відображають менший обсяг
ознак об’єкта фіксування і мають нижчий ступінь наочності (аудіозапис
або протоколювання при вербальній формі); б) більшою мірою залежать
від суб’єктивного чинника осіб, які складають протоколи слідчих (розшукових) дій, виготовляють схематичні й масштабні плани, креслення,
малюнки, матеріальні моделі, макети, зліпки, копіюють відбитки та інші
об’єкти, вилучають предмети у натурі та здійснюють їх консервацію;
6) можливості автоматизованої обробки зображень в інформаційно-телекомунікаційних системах (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в ІТС за допомогою технічних і програмних засобів), у т. ч., з метою створення фототек криміналістичних
обліків та проведення судових експертиз.
Сучасна цифрова відеозйомка додатково до вище окресленого забезпечує: 1) одночасне фіксування зображення й звуку; 2) безперервне
фіксування з відповідною швидкістю та у прийнятному стандарті
якості динаміки, розвитку тієї чи іншої дії, події або явища, з використанням різних інтелектуальних режимів зйомки; 3) оптимізацію процесу проведення та документування окремих слідчих (розшукових) дій:
а) якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що
жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому (абз. 2 ч. 2
ст. 104); б) застосування безперервного відеозапису ходу проведення
пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому
числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування
особи позбавляє необхідності запрошення понятих для участі у цих
процесуальних діях (ч. 7 ст. 223); в) фотознімки (у т. ч. стоп-кадри) та
матеріали відеозапису можуть використовуватися для пред’явлення
особи для впізнання замість пред’явлення цієї особи в натурі (ч. 6
ст. 228 КПК); г) використання інтелектуальних режимів відеофіксації
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(наприклад, слідування за об’єктом зйомки) і/або ситуаційно зумовлених кріплень для відеокамери (на тіло, одяг, транспорт, елементи
інтере’єру чи екстер’єру) уможливлює якісне повне фіксування перебігу та результатів слідчої (розшукової) дії самостійно слідчим (детективом); д) використання безперервної відеозйомки дисциплінує учасників процесуальної дії та слугує запобіганню порушенням законодавства та протидії розслідуванню злочину.
Однак, усупереч викладеному вище прогнози батьків-засновників
криміналістики щодо повсякчасного використання юристами досліджуваної технології фіксування залишаються далекими від повноцінного
втілення у життя. Що є абсолютно не припустимим, адже обвинувальний
вирок може бути постановлений судом лише в тому випадку, коли вина
обвинуваченої особи доведена поза розумним сумнівом. Тобто, дотримуючись засади змагальності, та виконуючи, свій професійний обов’язок,
передбачений ст. 92 КПК України, обвинувачення має довести перед судом
за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує
єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити факти,
встановлені в суді, а саме – винуватість особи у вчиненні кримінального
правопорушення, щодо якого їй пред’явлено обвинувачення [2]. Доведення «поза розумним сумнівом» відображає максимальний стандарт, що має
відношення до питань, що вирішуються, при визначенні кримінальної
відповідальності. В інформаційну ж епоху, коли із характерної для тисячоліть цивілізаційного розвитку людства логосфери широкий загал стрімко перемістився в іконосферу та комунікує із собі подібними шляхом
обміну частіше візуальними символами, ніж словесними поясненнями,
без критичного осмислення сприймає на віру почуте й побачене з екрану
телевізора чи монітора комп’ютерного пристрою, а не прочитане з традиційних носіїв інформації, потенціал криміналістичної фотовідеографії
повинен бути переосмислений у розрізі формування професійно необхідних навичок її користувачів, добору найоптимальніших засобів, прийомів
і методів не тільки фіксування але й презентації за її допомогою юридично значущої інформації в процесі судочинства.
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ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ЧЧ. 3, 4 СТ. 68 КК УКРАЇНИ: НАУКОВИЙ ВИСНОВОК
У СПРАВІ № 664/425/16‑К ПРОВАДЖЕННЯ № 51-5790КМ18
Борисов Вячеслав Іванович,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України, радник при
дирекції НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків, Україна
Пащенко Олександр Олександрович,
доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України,
м. Харків, Україна
До члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді України,
професора В. І. Борисова надійшло звернення судді Касаційного кримінального суду Верховного суду І. В. Григор’євої (№ 423/0/26–19 від
05.09.2019) із супровідним листом із відділу організаційного забезпечення діяльності Науково-консультативної ради при Верховному Суді України за підписом Г. Р. Виговської від 6 вересня 2019 р.
На розгляді об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного суду знаходиться касаційна скарга прокурора на вирок Скадовського районного суду Херсонської області від 25 листопада 2016 року та
ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 30 січня 2018 року,
а також касаційна скарга засудженого С. на згадану ухвалу. За вказаним
вироком, залишеним без змін апеляційним судом, С. було засуджено за
ч. 2 ст. 15 і п. 1) ч. 2 ст. 115 КК до покарання у виді позбавленні волі на
строк 12 років.
У касаційній скарзі прокурор просить змінити судові рішення, постановлені щодо С. Аргументуючи заявлену вимогу, серед іншого, прокурор
наголошує на тому, що суди нижчих інстанцій залишили поза увагою
приписи частин 3 та 4 ст. 68 КК, з урахуванням яких, на його думку, максимальний строк позбавлення волі за злочин, вчинений С., не може перевищувати 10 років.
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Засуджений С. у поданій касаційній скарзі також вважає, що апеляційний суд безпідставно відхилив доводи сторони обвинувачення про неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність
при призначенні покарання.
Колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду
Верховного Суду у постанові від 31 січня 2019 року (справа
№ 345/3788/17) дійшла висновку про те, що з урахуванням імперативного
обмеження, встановленого ч. 4 ст. 68 КК, призначення покарання за замах
на вчинення злочину, передбаченого. 2 ст. 115 КК, не може перевищувати
двох третин максимального строку у виді позбавлення волі.
Натомість колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду України з такою позицією не погодилась,
а тому ухвалою від 15 серпня 2019 р. передала згадане кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати Суду. На переконання цієї колегії
суддів, логіка законодавчих змін до ст. 68 КК свідчить про те, що необхідність доповнення її частиною 4 була обумовлена саме неможливістю застосування 2 і 3 її частин до злочинів, за які передбачено покарання у виді
довічного позбавлення волі, оскільки одночасне їх застосування тягне за
собою подвійну гуманізацію, а це є явно несправедливим відносно злочинів, за які передбачено найсуворіше строкове покарання (позбавлення
волі на строк 15 років).
Отже, вбачається наявність різних правових позицій у застосуванні
норми матеріального права, якою регламентовано призначення покарання
за вчинення замаху на злочин.
За таких обставин, у зв’язку з передачею на розгляд об’єднаної палати Суду кримінального провадження щодо С. (справа № 664/425/16‑к) виникла потреба у науковому тлумаченні положень частин 3, 4 ст. 68 КК
зокрема щодо таких питань:
1. Як мають співвідноситись норми Загальної і Особливої частин КК:
частини 3 та 4 ст. 68 і ч. 2 ст. 115 цього Кодексу? У разі вчинення замаху
на злочин, чи можуть одночасно застосовуватися правила частин 3 і 4
ст. 68 вказаного Кодексу при призначенні особі покарання за статтею Особливої частини КК, санкцією якої передбачено захід примусу у виді довічного позбавлення волі?
2. З урахуванням положень ч. 4 ст. 68 КК, чи можна вважати в розумінні ч. 3 ст. 68 КК найбільш суворим видом покарання, передбаченим законом
за вчинення замаху на умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (ч. 2
ст. 115 цього Кодексу), строкове покарання у виді позбавлення волі?
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3. Чи не є винятком із правила ч. 3 ст. 68 КК призначення покарання
за особливо тяжкі злочини, за вчинення яких санкцією передбачено довіч
не позбавлення волі?
Вивчивши ці питання, науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України,
а саме: радник при дирекції, д.ю.н., професор В. І. Борисов і провідний
науковий співробітник, д.ю.н., доцент О. О. Пащенко, вважають за необхідне надати такі відповіді на поставлені запитання:
Санкція ч. 2 ст. 115 КК сформульована законодавцем у такий спосіб,
що положення ч. 3 ст. 68 КК до неї застосувати неможливо. Частина 3
ст. 68 КК орієнтує на призначення за замах на злочин покарання у розмірі не більше двох третин максимального строку або розміру найбільш
суворого виду покарання, передбаченого за цей злочин. Найбільш суворим
видом покарання, із тих, що містяться у санкції ч. 2 ст. 115 КК, є довічне
позбавлення волі. Воно є безстроковим, а тому відрахувати від нього дві
третини не є можливим. З цього однак не слідує, що такий вид покарання,
як довічне позбавлення волі не слід враховувати при визначенні «найбільш
суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (частини статті) Особливої частини» в розумінні ч. 3 ст. 68 КК. Таким видом покарання
у санкції ч. 2 ст. 115 КК все одно залишається довічне позбавлення волі,
а тому положення ч. 3 ст. 68 КК щодо «двох третин» до розглядуваної
санкції застосувати неможливо. Вочевидь, таке становище не є проблемою,
оскільки положення Особливої частини КК розвивають, уточнюють, а в
деяких випадках (як у цьому) і обмежують застосування положень Загальної частини. Тому положення ч. 3 ст. 68 КК має загальний характер, які
неможливо застосувати в одному із особливих випадків (ч. 2 ст. 115 КК).
Що ж стосується співвідношення ч. 4 ст. 68 КК із ч. 2 ст. 115 із цього
Кодексу, то слід зазначити, що її положення цілком можливо застосувати
до розглядуваної санкції. Загальне правило, сформульоване у ч. 4 ст. 68
КК забороняє застосування такого виду покарання як довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину і замаху на злочин, передбачаючи водночас і винятки з цього правила. Серед переліку цих винятків
(злочинів, за вчинення готування до яких і замаху на які довічне позбавлення волі все ж таки може бути призначене) ч. 2 ст. 115 КК немає. Тому
застосувати цей вид покарання відповідно до ч. 4 ст. 68 КК в розглядуваному випадку не можливо. Водночас звертаємо увагу, що ч. 4 ст. 68 КК
забороняє саме застосування довічного позбавлення волі, тоді як ч. 3 цієї
ж статті веде мову про вид покарання, який передбачений у санкції від32

повідної статті Особливої частини КК. Тому положення чч. 3, 4 ст. 68 КК
мають самостійний («рівноправний») характер, а не знаходяться в якихось
інших кореляційних зв’язках (узгодження, керування, доповнення тощо).
Відповідаючи на другу частину поставленого запитання: чи можуть
у разі вчинення замаху на злочин одночасно застосовуватися правила
частин 3 і 4 ст. 68 вказаного Кодексу при призначенні особі покарання за
статтею Особливої частини КК, санкцією якої передбачено захід примусу
у виді довічного позбавлення волі? вважаємо необхідне зазначити, що
вимоги названих частин ст. 68 КК слід застосовувати послідовно, а не
в комплексі, оскільки, як вже зазначалося, ч. 3 ст. 68 КК містить вказівку
на найбільш суворий вид покарання, що передбачений у санкції, тоді як
у ч. 4 цієї статті йдеться про заборону на застосування певного виду покарання. Тому положення ч. 4 ст. 68 КК ніяким чином не уточнюють положення ч. 3 розглядуваної норми. З огляду на це, при призначенні покарання (в тому числі і в аналізованих випадках – у разі вчинення замаху
на злочин, передбачений ч. 2 ст. 115 КК) слід спочатку врахувати положення ч. 3 ст. 68 КК, і лише після цього – врахувати положення ч. 4 цієї
статті.
Вважаємо, що у розумінні ч. 3 ст. 68 КК, навіть з урахуванням положень ч. 4 ст. 68 КК, найбільш суворим видом покарання, передбаченим
законом за вчинення замаху на умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 115 КК), строкове покарання у виді позбавлення волі вважати не можна.
На нашу думку, вести мову про те, є чи не є винятком із правила ч. 3
ст. 68 КК призначення покарання за особливо тяжкі злочини, за вчинення
яких санкцією передбачено довічне позбавлення волі не зовсім коректно.
Як було показано під час відповіді на перше питання, в розглядуваних
ситуаціях наявне законодавче обмеження на застосування одного із пільгових інститутів Загальної частини. При цьому таке обмеження міститься
у тій самій Загальній частині, більш того – в одній і тій самій частині тієї
самої статті (ч. 3 ст. 68 КК). Тобто пільговий інститут з самого початку
був сформульований законодавцем у такий спосіб, що його не можна було
застосовувати в певних випадках, а саме, коли відповідна санкція передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі. Вбачається, що це
було зроблено законодавцем свідомо, а не є свідчить про якийсь дефект
юридичної техніки під час формулювання ч. 3 ст. 68 КК. Справа в тому,
що злочини, за вчинення яких у санкціях передбачається довічне позбавлення волі, навіть на стадії замаху вже в окремих випадках можуть мати
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такий ступінь суспільної небезпеки, що єдиним адекватним покаранням
є лише довічне позбавлення волі. Передбачені законом суспільно небезпечні наслідки можуть не наставати лише через випадкові причини (втручання випадкових факторів), а тому зниження покарання у відповідних
випадках було б явно не адекватним і не справедливим. Тому ні про які
виключення із правила ч. 3 ст. 68 КК у разі призначення покарання за
вчинення особливо тяжких злочинів, за вчинення яких санкцією передбачено довічне позбавлення волі не йдеться.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ТАКТИЧНИХ РІШЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
Булулуков Олег Юрійович,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна
Авдєєва Галина Костянтинівна,
кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДІ вивчення
проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса НАПрН України, доцент
кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна
У розслідуванні злочинів використання засобів криміналістичної
тактики обумовлено необхідністю здійснення тактичного впливу на слідчу ситуацію або її компоненти. Такий вплив є результатом вибору його
напрямку та засобів криміналістичної тактики. Вибір, як інтелектуальна
і вольова дія, пов’язаний з прийняттям і реалізацією тактичних рішень.
У розслідуванні злочинів тактичні рішення сприяють отриманню доказової інформації при: а) визначенні шляхів її отримання; б) подоланні небажання її надавати певними особами; в) її приховуванні (здійсненні акту
приховування); г) можливості її приховування надалі; д) наявності труднощів в спогадах і інтерпретації інформації у певних осіб і ін. Вказані
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напрями використання тактичних рішень у розслідуванні злочинів є найбільш загальними і припускають їх деталізацію стосовно до певного виду
злочинного діяння.
Обумовленість тактичних рішень необхідністю отримання доказової
інформації в кримінальному провадженні передбачає виділення їх окремих
комплексів. Такі комплекси можна виділити при: а) планування та організації розслідування; б) здійсненні системи слідчих (розшукових) дій;
в) проведенні окремої слідчої (розшукової) дії; г) реалізації тактичної
операції. Зазначене, в різному поєднанні і послідовності, притаманне розслідуванню будь-яких злочинів. Цікавим є формування комплексів тактичних рішень стосовно джерел доказової інформації, якими є слідчі
(розшукові) дії.
Як приклад розглянемо злочини, пов’язані із навмисним заподіянням
шкоди здоров’ю людині.
Комплекси тактичних рішень, при розслідуванні вказаних злочинів,
формуються і отримують свою попередню структуру на етапі планування
проведення слідчих (розшукових) дій. На початковому етапі розслідування такими слідчими (розшуковими) діями є: допит і судово-медичний
огляд потерпілого; огляд місця події; допит свідків; затримання підозрюваного; особистий обшук підозрюваного; огляд підозрюваного та його
одягу; обшук житла підозрюваного; допит підозрюваного.
При цьому орієнтиром формування рішень є обставини, які підлягають
встановленню при розслідуванні вказаних злочинів. У більшості випадків
розслідування навмисного заподіяння шкоди здоров’ю починається з допиту потерпілого. Допит потерпілого здійснюється, по можливості, відразу після того, коли з’являється така можливість. Якщо потерпілий знаходиться в стані сильного хвилювання, допит не проводиться, а переноситься на інший час. З таким потерпілим можна спробувати провести
коротку бесіду, щоб отримати загальні відомості для планування і організації розслідування, а допит провести пізніше. При допиті потерпілого,
що знаходиться у важкому стані, коли прогноз результатів лікування невідомий, рекомендується застосовувати додатковий спосіб фіксації – відео
або звукозапис з обов’язковою участю лікаря. Практика розслідування
зазначених злочинів настійно вимагає використання в процесі допиту
систем тактичних прийомів, що сприяють з’ясуванню обставин розслідуваної події. Особливістю застосування тактичних прийомів і прийняття
тактичних рішень, є врахування позиції, яку зайняв потерпілий, виходячи
з того, що потерпілий як особа зацікавлена може бути не об’єктивним.
35

Мотиви дачі неправдивих свідчень потерпілими є різні, але найбільш
часто зустрічаються такі, як: жалість, помста, корислива зацікавленість,
бажання приховати власну неправильну поведінку та ін. З метою приховування своєї ролі в подіє, що відбулася потерпілий може стверджувати,
що не пам’ятає обставин заподіяння йому ушкоджень, заперечувати знаходження його в стані сп’яніння і ін. Досить часто потерпілий (особливо
з побутових причин, на ґрунті родинних чи інших близьких відносин) при
допиті намагається виправдати винну особу, заявляючи про заподіяння
тілесних ушкоджень унаслідок своєї необережної поведінки. Також, необхідно враховувати, що показання потерпілого можуть бути дані під впливом підозрюваного або інших зацікавлених осіб.
Ці обставини визначають тактику допиту потерпілого і формування
комплексу тактичних рішень. Акцент на прийнятті тактичних рішень
у вигляді певного комплексу є обґрунтованим у зв’язку з необхідністю
використання різного виду тактичних рішень. Прийняті тактичні рішення
в залежності від ситуації допиту, можуть бути рішеннями щодо: використання певної системи тактичних прийомів у цілому; послідовності використання двох-трьох прийомів; використанні якогось одного тактичного
прийому і ін. Гнучкість теоретичної конструкції «система тактичних
прийомів» автоматично переноситься на комплекс тактичних рішень щодо
реалізації визначеної системи. Взаємопов’язаність системи тактичних
прийомів з тактичними рішеннями, однак не дозволяє, на нашу думку,
стверджувати про наявність, у такому випадку, системи тактичних рішень.
Рішення щодо застосування тактичного прийому визначає пріоритетність
останнього в здійсненні тактичного впливу. Також, вид і час прийняття
тактичних рішень для реалізації системи тактичних прийомів визначається результатами застосування останньої і залежить від них. Системний
взаємозв’язок у таких випадках простежується в послідовності обрання
прийомів, коли використання одного прийому може бути ефективним
у зв’язці з використанням іншого або декількох у певній ситуації. І тут
важливим є підготовка комплексу тактичних рішень, що дозволить оптимізувати тактичні прийоми допиту. Тактичні рішення, які приймаються
на виконання системи тактичних прийомів, виконують роль інтелектуально-вольової оболонки застосування одного прийому або декількох прийомів у взаємозв’язку. Наголошення на використанні комплексу тактичних
рішень які сприяють реалізації обраної системи тактичних прийомів є, на
наш погляд, інноваційним підходом у прийнятті тактичних рішень у розслідуванні.
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Важливе інформаційне навантаження мають і інші слідчі (розшукові) дії.
Так, тактичні рішення при огляді місця події спрямовані на організацію
здійснення огляду. На прийняття рішень і формування їх к певні комплекси впливають наступні фактори: місцезнаходження потерпілого на місці
події і необхідність надання йому медичної допомоги; місцезнаходження
підозрюваного на місці події або його відсутність; наявність на місці події
свідків-очевидців; наявність на місці події слідів і знаряддя злочину; необхідність використання певних технічних засобів для фіксації матеріальних
слідів і ін. Огляд місця події дозволяє встановити механізм злочину, послідовність дій учасників події, що відбулася, виявити знаряддя злочину,
сліди ніг, рук, крові. Прийняті тактичні рішення, об’єднані в певні комплекси дозволяють визначити напрямки застосування тактичних прийомів
виходячи з оптимальності фіксація доказової інформації.
Вилучення і огляд одягу потерпілого та підозрюваного дозволяє виявити порізи, розриви, вогнепальні пошкодження, кров, волокна з одягу
підозрюваного і навпаки. Зазначена інформація також може бути покладена в основу прийняття тактичних рішень щодо її реалізації (наприклад,
призначення різних видів судових експертиз). Своєчасно і тактично правильно проведений огляд, може дати важливу інформацію, що може бути
використана для встановлення обставин заподіяння потерпілому тілесних
ушкоджень та при призначенні судово-медичної експертизи і інших експертиз.
Тактичні рішення щодо проведення допиту свідків у злочинах про
навмисне заподіяння шкоди здоров’ю можуть бути об’єднані в комплекси
виходячи зі змісту інформації, якою володіють свідки. Свідки, що можуть
бути допитані на досудовому слідстві можуть бути поділені на кілька груп,
а саме: свідки, що володіють інформацією про обставини, що передували
злочину та можуть характеризувати потерпілого і підозрюваного та їх
відносини між собою; свідки-очевидці події злочину; свідки, яким відомо
про злочин від потерпілого або інших осіб (наприклад, лікарі швидкої
допомоги, лікарі приймального відділення та ін.). До кожної категорії
свідків повинен бути визначений свій перелік питань, тактичні прийоми
та визначені рішення, що приймаються для їх реалізації. Продумування
на етапі підготовки прийняття тактичних рішень, як певних комплексів
дозволить максимально точно визначити тактику допиту свідків.
Допит підозрюваного особи проводиться відразу після його затримання, особистого обшуку та огляду одягу. Тактично правильним допит підоз
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рюваного буде в тих випадках, коли на етапі підготовки до допиту доказова інформація, що є в наявності, ділиться на окремі блоки, в залежності від предмету допиту. Наприклад, при з’ясуванні питання, хто був
ініціатором конфлікту, інформація, що може сприяти викриттю підозрюваного міститься в показаннях свідків і потерпілого і відповідно, прийняті рішення щодо її оголошення будуть сприяти досягнення мети допиту.
Аналогічно з’ясовуються питання, яким знаряддям заподіяна шкода
здоров’ю, в якому одязі знаходився і ін. Такий підхід дозволить визначити
момент прийняття відповідного тактичного рішення (або їх комплексів) щодо застосування певного тактичного прийому або їх систем.
Позитивний результат у розслідуванні навмисного заподіяння шкоди
здоров’ю, в контексті формування комплексів тактичних рішень у прив’язці
до окремих тактичних прийомів або до систем тактичних прийомів, дає
використання автоматизованого робочого місця слідчого «Інсайт» (АРМ).
Концентрована інформація щодо методики розслідування навмисного
заподіяння шкоди здоров’ю, яка є в АРМ слідчого дозволяє використати
її як шаблон, який при співвіднесенні її із інформацією яка характеризує
слідчу ситуацію, що склалася дозволяє знаходити способи і шляхи її зміни в позитивну сторону.
Інноваційні підходи щодо використання тактичних рішень сприяють
оптимальному вибору засобів криміналістичної тактики при розслідуванні окремих видів злочинів з метою здобуття необхідної доказової інформації.

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Гетьман Галина Миколаївна
кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових
наук м. Харків, Україна
Принцип змагальності є основою діючого кримінального процесуального законодавства. Так, ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України передбачено само38

стійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх
правових позицій, прав, свобод і законних інтересів та рівності прав на
збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань,
скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав [1]. У змагальному кримінальному провадженні жодна із сторін не має переваг перед судом
під час аргументування своїх доводів та користуються однаковим обсягом
прав та обов’язків у обстоюванні своєї позиції. Що і становить основу
рівноправності та змагальності.
Здебільшого принцип змагальності знаходить свою реалізацію у змагальному кримінальному провадженні. Окрім того, чинний КПК України
значно розширює права учасників змагального кримінального провадження, які представляють сторону захисту.
Одним із актуальних напрямів, у змагальному кримінальному провадженні, є надання сторонами обвинувачення та захисту зразків для
проведення генетичної експертизи. Використання результатів судово-генетичної експертизи (даних ДНК-аналізу), яка проводиться за наявності
біологічних слідів людини, надає можливість встановити ким саме залишені такі сліди.
Вважається, що інформація, яка отримана в ході дослідження об’єктів
біологічного походження (молекулярно-генетичний ідентифікаційний
аналіз, який проводиться в межах судової генетичної експертизи) є найбільш точною у доказовому значенні. Зокрема, об’єктами-носіями генетичного матеріалу (ДНК) є будь-які виділення людського організму або
частки його тканин та органів. До джерел ДНК належать: біологічні рідини у рідкому стані чи сухому стані, волосся, шкіра, фрагменти кісток, зуби.
Зазначимо, що сучасні методи дослідження слідів біологічного походження спрямовані також на виявлення та вилучення потожирових та запахових
слідів.
Найбільш ефективним, у змагальному кримінальному провадженні,
є використання інформації, яка була отримана при проведенні генетичних
досліджень в ході розслідування серійних убивств та серійних убивств
поєднаних із зґвалтуванням, особливо тих, що вчиняються протягом тривалого часу. Однак, слід звернути увагу на необхідність належної систематизації та обліку інформації про такі злочини та забезпечення доступу
до неї слідчих та оперативних співробітників у будь-який час. У такі обліки доцільно включати інформацію про проведені раніше дослідження
та експертизи, а також їх результати.
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Зазначимо, що завданням судово-генетичної експертизи є не лише
ідентифікація джерела походження біологічних слідів, а й проведення
порівняльного аналізу та встановлення зв’язку між об’єктами біологічного походження, які вилучені під час огляду різних місць злочинів. Під час
проведення судово-генетичної експертизи вивчаються конкретні генетичні маркери (поліморфні локуси ДНК), інформація про які має бути зафіксована і систематизована у криміналістичних обліках для її подальшого
використання, шляхом порівняльного аналізу, при розслідуванні злочинів.
Особливістю проведення судово-генетичної експертизи є те, що такі
дослідження можливо проводити за умови мінімальної кількості біологічного матеріалу людини.
Однак, серед проблем використання інформаційних баз даних ДНК
для встановлення та ідентифікації особи невідомого злочинця невирішеними залишаються питання щодо відсутності нормативного забезпечення
і регулювання формування та функціонування таких баз даних. Так, створення комп’ютерного банку даних за встановленими ДНК-профілями
біологічного матеріалу, які вилучаються з місць злочинів (переважно це
вбивства та вбивства на сексуальному підґрунті) передбачає встановлення
відомчої належності таких інформаційних систем, кваліфікації осіб, які
мають право проводити ДНК-дослідження та формування таких систем,
встановлення кола осіб, які мають право доступу до такої інформації, їх
права та обов’язки.
Таким чином, в умовах змагального кримінального провадження,
а також з урахуванням окремих змін, важливим є можливість проведення
генетичних експертиз. Діюче кримінальне процесуальне законодавство
у рівних правах дозволяє як стороні обвинувачення, так й стороні захисту
надавати необхідні для генетичного дослідження біологічні матеріали.
Відомості,отримані після проведення генетичної експертизи, надають
можливість сторонам змагального кримінального провадження систематизувати та співставляти окремі відомості, будувати версії стосовно ходу
злочинної події, визначати коло підозрюваних осіб та ймовірної жертви
наступного злочину.
Література:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012
№ № 4651‑VI. Дата оновлення: 18.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4651–17
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Гиверц Павел Витальевич
аспирант кафедры криминалистики
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого эксперт баллистической лаборатории полиции Израиля, г. Иерусалим, Израиль
При проведения идентификационного исследования ручного огнестрельного оружия эксперт должен определить, является ли сравниваемый
признак общим, частным или подгрупповым. Для этого эксперт должен
быть знаком с различными технологическими процессами, используемыми для изготовления деталей и частей оружия. Знание этих процессов
позволяет ответить на вопрос о методах изготовления самодельного огнестрельного оружия.
Развитие технологий металлообработки и появление новых методов
требует от эксперта-баллиста не только знания этих методов, но и исследования их влияния на возможность проведения экспертизы.
Одним из наиболее обсуждаемых в средствах массовой информации
методов, появившихся в последнее десятилетие, является метод трехмерной (3D) печати. При этом методе специальный станок (принтер) последовательно слоями наносит материал в соответствии с предварительно
разработанной программой. Этот метод применяется в том числе и для
изготовления самодельного огнестрельного оружия. Первой и наиболее
распространенной конструкцией пистолета напечатанного на 3D принтере является схема однозарядного пистолета Liberator разработанная Коди
Вилсоном [1, с. 115–116] [2]. Такие пистолеты изготавливаются под разные
калибры начиная от 22 Shortи до 9 мм Парабеллум. При этом для их изготовления могут использоваться различные полимерные материалы, что
оказывает влияние на прочность конструкции.
При исследовании пистолетов, изготовленных методом 3D печати,
основной проблемой, с которой сталкивается эксперт, производящий исследование, является безопасность при выполнении отстрела. В связи
с тем, что исследуемый образец может разрушиться во время выстрела,
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отстрел должен производиться только дистанционно. Обычно при разрушении от выстрела нарушается целостность только ствола. При этом
разрушение не всегда указывает на то, что исследуемый объект не соответствует критерию оружейности. Многочисленные исследования, проведенные в различных криминалистических лабораториях мира, указывают, что во многих случаях, несмотря на разрушение или нарушение
целостности ствола, пуля получает достаточную энергию для нанесения
летального ранения. Однако, разрушение ствола приводит к тому, что исследуемый объект не соответствует критерию надежности и, в соответствии с принятой в Украине методикой исследования, он не является огнестрельным оружием. С другой стороны детали таких пистолетов могут
быть легко заменяемы. Так на экспертное исследование автором был получен самодельный пистолет, выполненный методом 3D печати. Исследуемый объект был получен с дополнительным сменным стволом, что позволяло произвести как минимум два выстрела. Т.е., с одной стороны,
исследуемый объект разрушается и нет возможности произвести более
одного выстрела, а значит он не соответствует критерию надежности.
С другой стороны, наличие сменного ствола позволяет произвести как
минимум два выстрела, а значит он соответствует критерию оружейности.
Такое противоречие приводит к необходимости пересмотреть существующую методику исследования или внести уточнения, связанные с такими
конструктивными особенностями объектов, выполненных методом 3D
печати.
Одной из особенностей метода 3D печати, ведущей к распространению
самодельного огнестрельного оружия, выполненного этим способом,
является простота его применения. Для изготовления 3D пистолета необходимы навыки использования3D принтера и программа печати, которую можно скачать из интернета. При этом не требуются никакие специальные знания в области конструирования или изготовления огнестрельного оружия. Аналогичной особенностью обладает и метод изготовления
деталей самодельного огнестрельного оружия с применением станков
с числовым программным управлением. Повсеместное применение таких
станков и простота доступа к ним у рабочих привели к тому, что появилось
большое количество экземпляров самодельного ручного огнестрельного
оружия, корпусные детали которого выполнены с применением таких
станков. Особенностью такого самодельного оружия является то, что
детали выполнены на очень высоком уровне, их размеры и форма соответствуют деталям оригинального огнестрельного оружия заводского
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изготовления [3]. Такое качество обработки приводит к тому, что экспертбаллист может ошибочно решить, что исследуемый объект является огнестрельным оружием заводского изготовления. Особенно высока вероятность такой ошибки, когда на деталь тем же станком с числовым программным управлением наносятся надписи, эмблемы и номера
аналогичные оригинальному оружию.
Еще одним новым методом металлообработки, который начинает все
шире использоваться при изготовлении ручного огнестрельного оружия
является MIM- технология [4]. MIM (Metal Injection Molding) – это технология, сочетающая в себе порошковую металлургию и метод впрыска
термопластов. Ее применение позволяет значительно удешевить изготовление некрупных деталей сложной формы с точным соблюдением размеров. При изготовлении оружия этот метод применяется для изготовлений различных деталей, начиная от шептала, зацепа извлекателя, ударника и до затворов. В случаях, когда на финальных стадиях изготовления
детали ее поверхности, вступающие в контакт с гильзой или пулей, подвергаются механической обработке, такой как обрезка, наждачная обработка, пескоструйная обработка и т.д., проблем в процессе идентификационного исследования не возникает. Это объясняется тем, что на следообразующей поверхности остаются следы обработки являющиеся
случайными, а следовательно, на гильзу/пулю переносятся индивидуальные признаки. В случаях, когда, деталь, изготовленная с применением
MIM-технологии, не подвергается последующей обработке, ее поверхности несут следы формы, использовавшейся для изготовления [5] [6].
Это приводит к тому, что признаки, которые эксперт может обнаружить
на поверхности гильзы, и которые, по его мнению, будут частными, на
самом деле будут подгрупповыми признаками характерными для группы
различных деталей. Т.е. использование подгрупповых признаков может
привести к ложно-позитивной идентификации, что является экспертной
ошибкой.
Развитие новых технологий обработки и изготовления деталей, их
внедрение в процесс изготовления ручного огнестрельного оружия, включая самодельное, приводит к тому, что эксперт-баллист должен быть
знаком с этими технологиями и их влиянием на экспертное исследование.
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МЕТОД РЕКОНСТРУКЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА
СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Григоренко А. О.,
аспірант кафедри криміналістики Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, м. Харків,
Україна
Реконструктивна діяльність є невід’ємною складовою слідчої діяльності. Реконструювання надає можливість відтворити певні події, явища,
процеси, що відбулися у минулому, дослідження яких має значення для
проведення повного та об’єктивного розслідування вчиненого кримінального правопорушення.
З метою найбільш ефективної реалізації реконструктивної діяльності
є необхідним визначення її сутності. Також корисним є розмежування
поняття реконструктивної та слідчої діяльності.
Слідча діяльність є більш широким поняттям ніж реконструктивна,
оскільки охоплює собою останню. Під слідчою діяльністю слід розуміти
певну структуровану систему (алгоритм) дій, регламентованих КПК України, вчинених уповноваженою особою з метою досягнення певного юридичного результату. Залежно від результату, на який спрямована слідча
діяльність, можна виділити: діяльність спрямовану на досягнення певних
проміжних результатів (наприклад, отримання доказів в результаті проведення слідчої (розшукової) дії) і діяльність спрямовану на досягнення
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загальної цілі, а саме об’єктивне і повне розслідування злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Реконструктивна діяльність, як складова слідчої, спрямована на здійснення реконструкції певних подій, явищ, процесів або дій. Під реконструкцією слід розуміти відтворення певних об’єктів, процесів, явищ, дій,
подій, обстановки, що існували в минулому і дослідження яких є необхідним. Під час реконструкції фактично моделюються певні об’єкти, процеси, механізми дій учасників події, обстановка під час учинення дій та
певні речі, що існували (або відбувалися) у минулому.
З метою розуміння цінності реконструктивної діяльності під час здійснення слідчої діяльності, є необхідним визначити різновиди реконструкції. Можливо виділити два види реконструкції: матеріальну та ідеальну.
Матеріальна реконструкція передбачає створення матеріально існуючої
моделі певного досліджуваного об’єкта (наприклад, створення моделі
місця події під час проведення слідчого експерименту з метою перевірки
свідчень підозрюваного). Під час ідеальної реконструкції модель об’єкта
створюється у свідомості особи, яка має на меті дослідити відповідний
об’єкт, явище або подію (наприклад, моделювання у свідомості слідчого
механізму вчинення злочину на основі фактичних даних, отриманих в результаті проведення слідчих (розшукових) дій).
Під час проведення слідчої діяльності дії слідчого спрямовані на
отримання доказів, що підтверджують наявність або відсутність певних
фактів або подій, що мають значення для встановлення обставини кримінального провадження. Такий напрямок слідчої діяльності зумовлений
тим, що слідчий не був присутній під час учинення злочину і не міг безпосередньо його сприймати. Отже, під час здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення слідчий фактично завжди
здійснює реконструкцію, оскільки моделює об’єкти, процеси, явища,
механізм події, обстановку як у матеріально існуючому вигляді (матеріальна реконструкція), так і своїй свідомості (ідеальна реконструкція).
Ідеальна реконструкція є фундаментом для висування слідчим певних
припущень та версій щодо механізму вчинення злочину, осіб причетних до
вчинення злочину, майбутніх об’єктів злочинного посягання та ін. Зокрема,
в результаті огляду місця події і допиту свідків встановлено, що було вчинено крадіжку, поєднану з проникненням у житло. Свідки стверджують, що
бачили як певна особа, яка була затримана біля місця події, проникла у кватирку, що дає підстави вважати зазначену особу причетною до вчинення
злочину. Проте, слідчий з метою перевірки отриманих даних, провів слідчий
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експеримент, в результаті якого, з’ясувалося, що затримана особа фізично
не могла проникнути у зазначену кватирку. Як наслідок, можна зробити
висновок, що показання свідків були не правдивими і версію безпосереднього вчинення злочину затриманою особою не слід розглядати.
У вищезазначеному прикладі яскраво зображено фактичну реалізацію
реконструктивної діяльності. По-перше, було здійснено матеріальну реконструкцію. Так, під час проведення слідчого експерименту слідчий
фактично створив модель обстановки вчинення злочину і запропонував
особі, повторити ті дії, які вона нібито вчинила, з метою дослідження
механізму її дій. Реконструкція дозволила встановити, що зазначена особа не може вчинити тих дій, які, згідно показань свідків, вона нібито
вчинила. Необхідно звернути увагу, що всі речі змінюються з часом, а отже
не можливо повністю відтворити об’єкти, які підлягають дослідженню.
Проте, для проведення слідчої діяльності повне відтворення не є необхідністю, оскільки для проведення певних слідчих розшукових дій, необхідно реконструювати об’єкт, явище або процес лише у тій мірі, яка зберігає
їх істотні ознаки, необхідні для проведення тієї чи іншої дії.
По-друге, було здійснено ідеальну реконструкцію. Під час огляду
місця події слідчий фактично моделював у своїй свідомості обстановку
та механізм вчинення злочину. Також, ідеальна реконструкція відбулася
у свідомості слідчого під час аналізу показань свідків і висунення на їх
основі певних припущень. Отримавши результати після проведення слідчого експерименту, слідчий також створив ідеальну модель у своїй свідомості, що в свою чергу дозволило йому висунути нову слідчу версію.
Отже, під час ідеальної реконструкції створюється абстрактна модель
певного об’єкта, явища або процесу у свідомості особи. Зазначена модель
постійно доповнюється новими фактами та даними, які отримані шляхом
дослідження доказів та аналізу і вивчення матеріалів кримінального провадження. Саме ця абстрактна модель є основою для висування припущень
і версій під час розслідування злочину.
На вищезазначеному прикладі можна спостерігати, що фактично реконструкція є невід’ємною складовою слідчої діяльності. Слідчий не
присутній під час учинення злочину, а отже і не може сприймати його
вчинення безпосередньо. Як наслідок, дослідити об’єкти, процеси, явища,
механізм дій, обстановку вчинення кримінального правопорушення можливо лише шляхом відтворення за допомогою реконструктивної діяльності події злочину.
Метою слідчої діяльності є повне і об’єктивне розслідування кримінальних правопорушень. Для реалізації зазначеної мети є необхідним
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дослідження фактів і обставин вчиненого злочину. Саме реконструкція
надає можливість створити матеріальні та ідеальні моделі об’єктів, які
підлягають вивченню (наприклад, створення матеріальної моделі частини
місця події або ідеальної моделі місця вчинення злочину). Отже, реконструкція є методом, який використовується під час слідчої діяльності та
забезпечує її ефективність, що в свою чергу має наслідком проведення
об’єктивного і всебічного досудового розслідування злочинів.

Використання СУЧАСНого ОРИГІНАЛЬНого
програмного забезпечення операційної системи
«Android» для ОЦІНКИ ТЕРМІНУ НАСТАННЯ СМЕРТІ
Губін Микола Володимирович,
кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри судової медицини, медичного правознавства імені засл.
проф. М. С. Бокаріуса харківського
національного медичного університету, м. Харків, Україна
Борщ Сергій Сергійович,
лікар, судово-медичний експерт відділу судово-медичної експертизи
трупів Харківського обласного бюро
судово-медичної експертизи, м. Харків, Україна
Саєнко Михайло Сергійович,
лікар, судово-медичний експерт відділу
судово-медичної експертизи трупів Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, м. Харків, Україна
Мухін Олександр Володимирович,
завідувач відділу чергових судово-медичних експертів Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, м. Харків, Україна
Питання давності настання смерті (ДНС) є одним із головних, що
ставиться судово-слідчими органами під час судово-медичної експертизи
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трупів. На сьогодні кількість методик для визначення та розрахунку ДНС
є досить значною. Зокрема в судово-медичній практиці досить часто застосовується визначення ДНС за допомогою дослідження трупного охолодження. Однією з найоб’єктивних та поширених у світі є методика
визначення ДНС С. Henssge, яка базується на двоекспонентних моделях
посмертного охолодження трупа. Дана методика дозволяє встановлювати
ДНС з урахуванням таких показників як маса тіла, ректальна температура,
температура та вологість навколишнього середовища та інших. Разом з тим
слід зазначити, що використання роздрукованих номограм двох видів із
розміткою температури середовища перебування трупа понад 23ºС та
менш ніж 23 ºС., що передбачено цим методом є достатньо складним для
судово-медичних експертів. Додержання масштабу першоджерела та проведення незручного обчислення корегувального коефіцієнта до маси тіла
трупа за трьома етапами є обов’язковою умовою використання цього
методу. При цьому масу тіла трупа судово-медичним експертам приходиться розраховувати за антропометричними показниками. Для цього
можна використовувати методики вимірювання маси тіла за Е. Ф. Шведом
(2006), Buckley (2012), А. А. Кравцем, В. Г. Виборним (2008). Разом із тим,
на нашу думку, застосування роздрукованих номограм при наявності сучасних обчислюваних пристроїв є застарілим.
Враховуючи вище викладене, метою нашої роботи стала розробка
сучасного зручного програмного забезпечення для операційної системи
Android для обчислення ДНС за трупним охолодженням на основі застосування алгоритму визначення ДНС за методикою С. Henssge. Для цього
використано пакет прикладних програм для програмування на базі операційної системи Android. Програмне забезпечення, що було розроблено,
названо нами «PoD – Давність смерті».
У запропоноване програмне забезпечення було закладено вмонтований
блок розрахунку маси тіла за антропометричними показниками, а також блоки
автоматичного встановлення корегувальних коефіцієнтів до маси тіла відповідно до умов середовища перебування трупа та наявності одягу за трьома етапами. Крім того, було додано можливість ручного введення корегувального ко
ефіцієнта та вмонтовано довідку про методику проведення вимірювань. Також
вмонтовано самостійний розрахунок коригувального коефіцієнту. При використанні програми необхідно дотримуватись такої послідовності:
1) У вікно програми «Ректальна температура» необхідно ввести показник ректальної температури трупа, а поле програми «Температура
навколишнього середовища» необхідно ввести її показник;
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2) Наступний етап виконання алгоритму передбачає введення у відповідне поле програми маси трупа. При цьому, якщо неможливо зважити
труп, то маса тіла встановлюється шляхом розрахунку за сукупністю антропометричних показників. Для цього в програмі є блок автоматичного
розрахунку маси тіла, що відкривається при натисканні кнопки «Розрахувати». На вибір буде запропоновано три методики розрахунку маси тіла
з відповідними до цих методик полями для введення показників. При
введенні необхідних показників необхідно натиснути кнопку «Обчислити», буде виведено результат обчислення. Цей результати можна використати в подальших розрахунках, якщо натиснути кнопку «Використати»;
3) Важливим етапом у застосуванні програми є прийняття рішення
про застосування корегувального коефіцієнта до маси тіла. При необхідності цей коефіцієнт можна ввести вручну, відповідно до викладених
в існуючих таблицях відповідних показників. У відповідному блоці програми є можливість скористатися автоматичним вибором корегувального
коефіцієнта, що з’являється на екрані при натисканні кнопки «Розрахувати». У цьому блоці програми треба позначити відповідні до конкретних
обставин умови середовища перебування трупа та його ложе. Отриманий
програмою коефіцієнт можна використати при натисканні кнопки «Використати»;
4) Після введення всіх необхідних даних передбачених програмою,
слід натиснути на кнопку «Обчислити». Якщо було дотримано коректність
введення передбачених методом показників, у нижньому полі програми
відобразиться результат обчислення ДНС померлої особи з урахуванням
допустимого інтервалу, відповідно до умов у яких настала смерть. Якщо
введені данні були не коректними, програмою обчислення ДНС проведено не буде, про що буде зазначено у відповідному вікні програми, у якому
буде зазначено причини неможливості обчислення.
Отже, проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки:
1) На сьогодні в Україні не запропоновано сучасного програмного забезпечення для телекомунікаційних пристроїв для швидкого та об’єктивно
розрахунку давності настання смерті; 2) Авторська програма «PoD – Давність смерті», може працювати без підключення до мережі «Інтернет», що
є перевагою перед схожими програмами; 3) Використання судово-медичними експертами цієї програми дозволить швидко та достовірно розрахувати давність настання смерті (в годинах), в тому числі і безпосередньо
на місці виявлення трупу, що є важливим для оперативної роботи судовослідчих органів.
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ЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Демидова Євгенія Євгеніївна
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна
Розслідування злочинів неможливе без встановлення причинно-наслідкових зв’язків між суспільно-небезпечними діями та їх наслідком, між
доказами та предметом доказування, між подією злочину та наявними
доказами у справі, з’ясування механізму вчинення злочину тощо.
З’ясування таких даних форсує процес розслідування та відповідно впливає на його результативність.
Тривалий час деякі науковці вважали, що встановлення причинно-наслідкового зв’язку є лише функцією органів досудового розслідування
й суду, але не судових експертів, а постановку перед останніми таких
питань – неправильним, оскільки їх вирішення вимагає врахування багатьох суб’єктивних моментів, а це виходить за межі компетенції експертів.
Втім, на сьогодні залучення експертів до встановлення причинно-наслідкового зв’язку стало звичайним явищем. Крім того, без вирішення зазначених питань шляхом проведення судових експертиз, зокрема, автотехнічних, судово-медичних, важко уявити повноцінний процес розслідування.
Важливе значення для розслідування злочинів має встановлення наявності причинно-наслідкового зв’язку між протиправними діями (бездіяльністю) певної особи та наслідками, що настали у їх результаті. Однак,
часто такий зв’язок носить не очевидний характер. Так, наприклад, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між неналежним лікуванням та
настанням шкідливих наслідків є неможливим без залучення відповідних
спеціальних знань, тобто призначення судово-медичної експертизи. Під
час встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями водія та дорожньо-транспортною подією необхідним є залучення судового експерта –
автотехніка, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між діями
(бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку на виробництві – залучення судового експерта, що володіє спеціальними знаннями
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у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності тощо. Таким чином,
судова експертиза є необхідним та важливим етапом для встановлення
причинно-наслідкових зв’язків під час розслідування злочинів.
Необхідно звернути увагу, що у ряді випадків судово-експертне встановлення причини та наслідку є обов’язковим. Так, наприклад, у випадку
виявлення трупа залучення судового експерта відповідно до ч.2 ст. 242
КПК з метою встановлення причин смерті є обов’язковим. Що стосується
наслідків, то їх обов’язкове судово-експертне дослідження має бути у випадку необхідності встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень та визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового
характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Відсутність відповідних висновків судових експертиз тягне за собою порушення процесуальних норм законодавства.
Однією із специфічних рис встановлення причинно-наслідкових
зв’язків при розслідуванні злочинів полягає в тому, що такі зв’язки, як
вірно зазначає В. О. Коновалова, встановлюються щодо обставин, які мали
місце в минулому, тобто їх дослідження має ретроспективний характер.
Крім того, ці зв’язки встановлюються на основі неповних фактів [1, c. 9].
У більшості випадків слідчий не має повного зображення події, що відбулася, а повинен моделювати цю подію, спираючись на наявні у провадженні дані, висуваючи відповідні версії про наявність та обставини
розслідуваної події. За своєю природою версії є різновидом гіпотез. Гіпотеза як одна з форм пізнання являє собою форму логічного мислення, що
ґрунтується на новому знанні вірогідного характеру, яке розкриває причину, яка викликає певні наслідки, однак таке припущення в той же час
не можна вважати твердо встановленим. Вона спрямована на розкриття
причинно-наслідкових зв’язків і відношень досліджуваних явищ
об’єктивної дійсності. Від істинного знання вона відрізняється не предметом дослідження, а тільки рівнем обґрунтованості знання, що міститься в ній [2, c. 406–407]. Гіпотеза, як і версія, має бути відповідно обґрунтована та піддана перевірці. Судова експертиза є одним із способів перевірки висунутих слідчим версій. Так, наприклад, під час огляду місця
події в приміщенні гаража, що знаходиться на території гаражного кооперативу, в салоні на водійському сидінні у лежачому положенні виявлено
труп громадянина. Слідчий висунув версію щодо ймовірної причини
смерті – отруєння чадним газом. Залучення судово-медичного експерта
у такому разі, крім того, що є обов’язковою слідчою (розшукової) дією,
також сприяє перевірці висунутої слідчим версії.
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Виявлення та аналіз причинно-наслідкового зв’язку під час розслідування злочинів проводиться ретроспективно. Істинний характер подій може
бути й замаскованим у разі, наприклад, інсценування нещасного випадку
або фальшивого створення іншої ситуації, фальсифікації певних доказів
тощо. Так, наприклад, під час огляду місця події у квартирі житлового будинку було виявлено труп жінки похилого віку без ознак насильницької
смерті. Слідчий висунув версію щодо природньої причини настання смерті. За результатами судової експертизи було встановлено, що смерть потерпілої стала наслідком отруєння хімічними речовинами. Таким чином,
спростувавши слідчу версію, висновок судової експертизи допоміг у виявленні нових даних, оцінка яких сприятиме побудові нових версій у розслідуванні, правильній оцінці наявних даних та кваліфікації злочину.
Отже, висновок судової експертизи має важливе значення при встановленні причин, наслідків та причинно-наслідкових зв’язків під час
розслідування злочинів та надає можливість уникнути можливих помилок
і хибних припущень під час встановлення істини у справі. А тому необхідними є подальші дослідження зазначеної проблематики, які дозволять
розробити важливі наукові та практичні рекомендації для їх застосування
у слідчій і судовій практиці.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ
ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛІСТИЦІ
Домашенко Олексій Михайлович,
кандидат юридичних наук, асистент
кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна
Невпинний розвиток інформаційних технологій, їх широке проникнення до усіх сфер професійної діяльності людини, доступність і масове
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розповсюдження високотехнологічних пристроїв має і свій зворотній бік,
адже це відкриває нові можливості використання їх задля досягнення
злочинної мети. Цифрова криміналістика є відносно новим науковим напрямом, де практичний досвід і технології у протидії злочинам, що вчиняються з використанням цифрових технологій, та у боротьбі з кіберзлочинністю, лише починають накопичуватися. Серед актуальних і водночас
малодосліджених питань залишаються проблеми, пов’язані з пошуком,
фіксацією та дослідженням цифрової інформації під час досудового розслідування й подальшого її використання як доказів у кримінальному
провадженні. Усе це зумовлює необхідність не лише застосування спеціальних знань під час виявлення та фіксування слідів злочину в цифровій
формі, специфічного порядку перевірки та оцінки таких доказів, але
й криміналістичних методів, спрямованих на посилення їх захисту від
дистанційного знищення чи зміни.
Одну з перших спроб регламентації діяльність у сфері роботи з цифровими судовими доказами було здійснено у 2012 р. підкомітетом із стандартизації у галузі безпеки інформаційних технологій Міжнародної організації із стандартизації та Міжнародної електротехнічної комісії (ISO/
IEC JTC 1/SC 27 «IT Security techniques») Об’єднаного технічного комітету з інформаційних технологій (ISO/IEC JTC 1 «Information
technology») шляхом оприлюднення першого міжнародного стандарту –
ISO/IEC 27037:2012 «Інформаційні технології. Методи безпеки. Рекомендації з ідентифікації, збору, отриманню та зберіганню цифрових доказів»
(«Information technology. Security techniques. Guidelines for identification,
collection, acquisition and preservation of digital evidence»).
На сьогоднішній день зазначений стандарт гармонізований Україною
методом перекладу і з 01.01.2019 р. набрав чинності як Національний
стандарт ДСТУ ISO/ІЕС 27037:2017 (ISO/ІЕС 27037:2012, IDT) «Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів» [1].
У вступній частині Стандарту відзначається, що він надає настанови
для специфічної діяльності з оброблення потенційних цифрових доказів,
а саме: ідентифікації, збирання, здобуття та збереження потенційних
цифрових доказів. Ці процеси потрібні під час слідства для підтримання
цілісності цифрових доказів – прийнятна методологія отримання цифрових доказів, яка буде забезпечувати їхню допустимість у законодавчих
і дисциплінарних судових процесах, а також в інших потрібних інстанціях. У Стандарті також надано загальні настанови стосовно збирання не53

цифрових доказів, які можуть буті корисними на стадії аналізу потенційних цифрових доказів.
Крім того, Стандарт має за мету інформування осіб, які приймають
рішення, та тих, кому потрібно визначати надійність потенційних цифрових доказів, що були їм надані. Він прийнятний для організацій, яким
необхідно захищати, аналізувати та презентувати потенційні цифрові докази. Стандарт важливий для поліцейських підрозділів, які формують
і запроваджують процедури щодо цифрових доказів, часто як частину
доказів більшого об’єму [2].
Вказаний стандарт надає настанови для таких пристроїв та/або функцій, використовуваних за різних обставин: 1) носій для зберігання цифрових даних, використовуваний у стандартних комп’ютерах, подібний
жорстким дискам, гнучким дискам, оптичним і магнітооптичним дискам,
цифровим пристроям з подібними функціями; 2) мобільні телефони, персональні цифрові помічники (PDAs), персональні електронні прилади
(PEDs), карти пам’яті; 3) мобільні навігаційні системи; 4) цифрові фото- та
відеокамери (зокрема CCTV); 5) стандартний комп’ютер з мережевими
з’єднаннями; 6) мережі, які викристовують TCP/IP та інші цифрові протоколи, а також інші прилади з функціями, подібними наведеним вище.
Певна річ, необхідність використання такого стандарту органами досудового розслідування та установами судових експертиз у своїй діяльності є безсумнівним, однак аналіз тексту стандарту свідчить про те, що
він містить чимало недоречних положень по відношенню до національного законодавства до яких необхідно внести редакційні зміни, примітки,
які будуть мати певні технічні відхили. Прямий переклад тексту «стандарту» призвів до невизначеності у термінології, окрім цього, більшість рекомендацій щодо дій з боку суб’єктів його використання є незрозумілими.
Неважко спрогнозувати, що подібна неузгодженість тексту стандарту
з нормами національного законодавства, які регламентують діяльність
певних державних правоохоронних та близькими до них інституцій призведе до вільного трактування та неоднакового виконання його положень.
Однак вирішення проблем лише з перекладом та імплементацією
вказаних настанов не призведе до вирішення основної проблеми, адже на
сьогоднішній день залишається потреба у правовому врегулюванні інституту цифрових (електронних) доказів та методів забезпечення їх допустимості, належності та достатності у кримінальному судочинстві. Це
питання можна б було вирішити введенням до Кримінального процесуального кодексу спеціальної дефініції, а саме – поняття «цифрового (елек54

тронного) доказу» тим самим виокремити його як окреме джерело доказів
та відмежувати від різновиду документа. Детальної регламентації також
потребує порядок їх виявлення, фіксації та вилучення, захисту від несанкціонованих втручань та окремого порядку зберігання.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ
СПОСОБІВ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ
У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дудніков Анатолій Леонідович,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, м. Харків,
Україна
Успішна систематизація способів злочинів має важливе значення не
тільки для теорії криміналістики, але і для практики розслідування злочинів вказаного виду. У криміналістичній літературі [1, с. 283–336] описано значне число відомих способів злочинів, що вчиняються у сфері
економічної діяльності, проте їх необхідно упорядкувати й дати системний
аналіз, а не досліджувати роздільно. Це дозволить точніше дослідити
сутність зазначених процесів, їх структуру, а також зв’язки і залежність
між ними, що, у свою чергу, сприятиме вдосконаленню понятійного апарату криміналістики, розробці конкретних методичних рекомендацій
55

з розслідування розглядуваного виду злочину, зокрема, при висунені
слідчих версій (особливо на початку розслідування), визначені напрямків
пошуку доказів, окресленні кола осіб які, можливо, причетні до нього.
Вищезазначене в перспективі може привести до певної алгоритмізації дій
слідства щодо вказаної категорії кримінальних проваджень.
Побудова системи способів злочинів, учинених у сфері економічної
діяльності, є одним із напрямків реалізації системного підходу в криміналістиці, який усуне недоліки односторонньо-аналітичних методів дослідження, допоможе виявити цілісні, інтегральні властивості цієї системи, її
внутрішні і зовнішні зв’язки, а також структуру. Практичним результатом
такого підходу в даному випадку буде одна із необхідних умов використання практикою криміналістичних рекомендацій – систематизація способів
злочинів, що виявляються у сфері економічної діяльності [2, с. 251].
Мета системного дослідження полягає у виявлені функціонування
й розвитку об’єкта, яка досягається завдяки тому, що цей механізм розглядається як цілісна система, що протистоїть своєму оточенню – сере
довищу, і в той же час має взаємозв’язки з ним, в якій вирізняються компоненти, що становлять складні утворення – підсистеми, а вихідна система є підсистемою більш складного об’єкта (своєрідна ієрархія систем).
Визначаються системоутворюючі зв’язки, на підставі яких формуються
уявлення щодо структури й організації об’єкта. Структура може бути
побудована як по «горизонталі» з урахуванням зв’язків між однопорядковими елементами, так і по «вертикалі» – між елементами різного рівня.
У криміналістиці на названих вище основних принципах системного
підходу базується окрема теорія криміналістичної систематики, [3, с. 250]
яка, як компонент загальної теорії криміналістики, вивчає головним чином
різноманітність криміналістичних об’єктів, різницю і схожість їхніх властивостей, принципи систематизації й основні елементи криміналістичних
систем і класифікацій. Таким чином, систематика не зводиться тільки до
процесу систематизації, а являє собою важливе джерело інформації про
різноманітні об’єкти через їх властивості. Дане положення має важливе
значення для вдосконалення методики розслідування злочинів, що вчиняються у сфері економічної діяльності.
Теоретичні положення криміналістичної систематики служать підґрунтям для побудови систем способів злочинів, які вчиняються у сфері
економічної діяльності. Але, перш ніж перейти безпосередньо до дослідження процесу систематизації вищезазначених способів злочинів та їх
практичного використання, потрібно розглянути загальні теоретичні
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основи даного процесу, оскільки «…будь-яка по‑справжньому наукова
систематизація фактів є не чисто емпірична процедура, не деяка безпідставна комбінація випадковостей, а поєднання емпіричних і теоретичних
моментів на основі емпіричних даних» [4, с. 147].
Криміналістична систематика включає в себе різні криміналістичні
системи, які є формою організації наукового знання найвищого рівня,
і криміналістичні класифікації, які є засобом накопичення і певним чином
систематизованих криміналістичних знань, що розробляються криміналістикою для підвищення ефективності боротьби з різними видами злочинів. Саме системний підхід дозволяє науково обґрунтовано здійснювати класифікацію криміналістичних об’єктів.
Тим не менше, характеристика системного підходу до вивчення криміналістичних об’єктів буде неповною без розкриття особливостей його
функцій. Зокрема, у теорії систем і системного підходу виділяють такі
функції системи та їх типологію: 1) за ступенем впливу на зовнішнє сере
довище та характером взаємодії з іншими системами: а) пасивні, б) обслуговуючі, в) протистояння, г) поглинання, г) перевтілення, д) адаптивні;
2) за складом: а) прості, б) складні; 3) за характером впливу: а) явні,
б) латентні; 4) за змістом: а) цільові, б) рольові, в) діяльнісні; 5) за характером часової детермінації: а) тимчасові, б) постійні; 6) за ставленням до
системи: а) зовнішні, б) внутрішні; 7) за характером дії: а) неперервні,
б) дискретні; 8) за наслідками для системи: а) позитивні, б) нейтральні,
в) дисфункції; 9) за траєкторією реалізації: а) лінійні, б) нелінійні;
10) за кількістю змінних: а) з однією змінною, б) з декількома змінними
[5, с. 132–137]. Така класифікація може бути науковим підґрунтям для
дослідження функцій системи способів злочинів у сфері економічної діяльності, хоча не всі з вищенаведених функцій властиві для даної системи.
В процесі упорядкування різних множин застосовуються методи, які
зводяться до їх групування, класифікації і систематизації. Початковим,
найпростішим методом обробки та аналізу певних сукупностей об’єктів
є метод групування, який полягає у розділі множини, фактів, що вивчаються, на окремі, якісно-однорідні групи. На більш високому рівні розвитку дослідницького процесу знаходиться класифікація, яка представляє
собою розподіл фактів, предметів за найбільш суттєвими ознаками на
взаємопов’язані класи, завдяки чому можливо встановлення зв’язків між
ними. Таким чином, кожна класифікація є особливою формою групування, але не кожне групування є класифікацією. Вони можуть бути логічно
пов’язані між собою.
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Ці методи пізнання розрізняються за ступенем відображення сутності вивчаємих об’єктів, методикою їх побудови та ознаками, які можуть
обиратися в якості підстав. Група представляє собою просту сукупність
реальних об’єктів, які об’єднуються за якою-небудь зовнішньою ознакою
(наприклад, ознаки «словесного портрету» – вік, зріст, колір волосся і т.п.),
що не розкриває природу та сутність вивчаємих явищ, а характеризує лише
близькість об’єктів один до одного. Для класу характерно більш глибоке
проникнення у сутність вивчаємих об’єктів, що визначається знанням їх
спільних ознак, властивостей та відносин. Окрім того, до підстав класифікацій пред’являються підвищені вимоги – ними можуть бути тільки
найбільш суттєві ознаки, від яких залежать усі інші ознаки, риси, особливості масиву, що досліджується. Завдання класифікацій полягає в упорядкуванні знання про будь-яку множину, як організовану, так і неорганізовану. Класифікація сприяє руху науки від емпіричного накопичення
знань до їх теоретичного аналізу.
Основні функції систематики як наукової дисципліни полягають в пізнанні та опису природньої системи або організованої множини. В той же
час, класифікуя таксони, систематик пізнає їх. Тому будь-яка класифікація
є базою для систематики, оскільки надає можливість розібратися в різноманітті вивчаємого класу об’єктів, є важливим елементом процесу наукового пізнання та пояснення, в тому числі і з застосуванням системного
підходу.
У криміналістичній методиці розслідування злочинів систематизацію,
на наш погляд, необхідно розробити в методиці розслідування злочинів,
вчинених у сфері економічної діяльності, стосовно їх способів. В цій галузі теоретичне знання ще в необхідному ступені не переважає над емпіричним. Необхідно не тільки вивчити практику розслідування, але й пізнати процес формування та відображення способів злочинів у сфері економічної діяльності та їх ознак. На базі такої систематизації різноманіття
емпіричних даних про способи можливе подальше вивчення та розвиток
теорії криміналістики, вчення про способи та методики розслідування злочинів, використання теоретичних знань у слідчій та судовій практиці.
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ФОРМАЛІЗАЦіЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ
ОПТИМІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Журавель Володимир Андрійович,
доктор юридичних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПрН України, головний учений секретар
Національної академії правових наук
України, м. Харків, Україна
Потреби в оптимізації процесу розслідування стимулювали науковців
і практиків звернутися до проблеми формалізації зазначеного різновиду
кримінально-процесуальної діяльності. Так, на думку слідчих найбільш
дієвими засобами підвищення ефективності організації розслідування слід
вважати такі: 1) розроблення систем типових версій та механізмів їх використання при розслідуванні конкретного різновиду злочинів, у тому
числі із застосуванням комп’ютерної техніки (вказало 58 % опитаних
респондентів); 2) удосконалення процедури висунення і перевірки робочих
версій та контрверсій (86 %); 3) більш широка практика застосування алгоритмізації та програмування процедури розслідування (64 %); 4) розроблення оптимальних систем слідчих дій відповідно до слідчих ситуацій,
що виникають (52 %); 5) запровадження тактичних операцій як засобів
розв’язання тактичних завдань розслідування (48 %).
З огляду на зазначене в криміналістичній літературі стали з’являтися
пропозиції щодо розроблення та запровадження відповідних програм та
алгоритмічних схем, які за рахунок деталізації та раціоналізації слідчої
діяльності здатні сприяти підвищенню ефективності збирання доказів,
економії інтелектуальних зусиль і часу слідчого, скороченню термінів
розслідування. Криміналістичні програми та алгоритми слід також вважати найбільш придатною формою адаптації методико-криміналістичних
рекомендацій до умов розслідування конкретного злочину.
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Гносеологічним підґрунтям для реалізації ідеї алгоритмізації та програмування процесу розслідування слід вважати наявність багатоваріантного підходу до розв’язання пізнавальних, організаційно-управлінських,
конструктивних та комунікативних завдань, що стоять перед слідчим.
Функціональною основою можливості алгоритмізації та програмування розслідування є запровадження в криміналістичну науку кібернетичних
підходів, зокрема щодо розроблення схем типових рішень і типізованих
дій слідчого в деяких типових слідчих ситуаціях із використанням персональної комп’ютерної техніки. При цьому самі алгоритми та програми
виступають своєрідним способом концентрації криміналістичних знань,
акумулятором узагальненого досвіду слідчої діяльності, підвищують її
ефективність, перетворюючи на програмно керовану та більш контрольовану при розв’язанні однотипних завдань розслідування, створюючи відповідні умови для економії інтелектуальної праці слідчого, його автоматизації там, де це можливо і необхідно.
Перевагою формалізованого підходу до організації розслідування та
отримання необхідних даних є те, що за допомогою заздалегідь створених
криміналістичних програм дається можливість уявити хід здійснення
кримінального провадження в цілому, більш ефективно організувати збір,
систематизацію і аналіз інформації, зекономити сили і час слідчого. Зокрема, типова програма допомагає слідчому організувати аналіз вихідних
матеріалів, згрупувати, систематизувати наявну та виявити приховану
інформацію, з’ясувати стратегічні та тактичні завдання розслідування,
визначити типові способи їх вирішення у вигляді переліку слідчих (розшукових) дій та інших заходів з урахуванням етапів розслідування та
слідчих ситуацій, що складаються в ході розслідування певної категорії
злочинів.
Погоджуючись у цілому з перспективністю формалізації розслідування, вважаємо за доцільне звернути увагу на такі обставини:
1) розслідування – це завжди складний пізнавальний процес, реалізація якого здійснюється головним чином евристичним (творчим) шляхом,
де алгоритмічний виконує лише допоміжну роль, а програмування є складовою частиною, певним етапом планування. Слідчий, спираючись на
розроблені в науці програми дій, відповідно до ситуації, що виникла,
і враховуючи реальні можливості, складає детальний план розслідування.
З огляду на зазначене формалізація можлива не до всіх аспектів діяльності слідчого, а передусім до тих, що мають ознаки повторюваності, наприклад, до дій з підготовки до провадження окремих слідчих (розшуко60

вих) дій, визначення лінії поведінки учасників кримінального процесу
в однотипних слідчих ситуаціях тощо;
2) будь-яка формалізація наукових знань неминуче призведе до деякого абстрагування, спрощення реального стану речей, оскільки, дійсно,
неможливо передбачити всі без винятку можливі ситуації і запропонувати
до них дієві шляхи розв’язання завдань розслідування. Але головним для
розробників такого роду криміналістичних програм є те, щоб, відволікаючись від другорядних питань, не пропустити ті з них, які є суттєвими
для розслідування відповідної категорії злочинів;
3) програмування як засіб доведення методичних рекомендацій до
слідчого надає йому можливості в тих випадках, коли є готові оптимальні
рішення, не займатися їх винаходом, а брати і використовувати вже готові. При цьому приписи, які містяться в програмі, це лише передумови до
діяльності, в той же час успіх розслідування досягається не стільки ступенем їх опанування, скільки професійним використанням в умовах конкретної ситуації;
4) криміналістичні алгоритми і програми розслідування мають бути
розроблені у такий спосіб, щоб вони стимулювали ділову активність слідчого, істотно полегшували його розумову діяльність, забезпечували швидкість прийняття ним рішень з урахуванням усіх без винятку рекомендацій
криміналістики і вимог чинного законодавства. Разом з тим вони у жодному разі не повинні заміняти індивідуальність, професіоналізм, стиль
мислення слідчого, не позбавляти його творчих засад, тим більше, що при
всьому бажанні нестандартне рішення в розслідуванні злочинів запрограмувати неможливо;
5) типові програми розслідування сприяють поповненню у слідчих,
детективів, працівників оперативних підрозділів відсутніх досвіду та
знань, оскільки менш досвідчені працівники отримують можливість нарівні з більш досвідченими однаково продуктивно підходити до оцінки
вихідної інформації, здійснювати побудову слідчих версій, обирати найбільш оптимальну послідовність проведення слідчих (розшукових) та
негласних слідчих (розшукових) дій як засобів впливу на слідчі ситуації,
що складаються.
6) на теперішній час існує об’єктивна можливість реалізації ідей алгоритмізації і програмування засобами комп’ютерної техніки, що зумовлює потребу в активізації спільних досліджень криміналістів і математиків-програмістів щодо формалізації розслідування, результатом яких міг
бути розроблений електронний довідково-консультаційний посібник для
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слідчих. Зокрема йдеться про можливість розроблення та запровадження
спеціальної комп’ютерної програми, яка дозволяє здійснювати математичні розрахунки ймовірних місць резиденції злочинців і можливих місць
учинення ними нових злочинів. Це передусім серійні вбивства, яким притаманні певні закономірності щодо жертви, способу, обставин злочину,
особи злочинця. Саме наявність цих закономірностей, їх константність,
з одного боку, підкреслює серійний характер учинених вбивств, а з другого – служить підставою для розробки цієї програми. Звернення до цих
джерел стало б тим необхідним засобом оперативного одержання управлінської інформації, яка реально сприятиме підвищенню рівня ефективності здійснення кримінального провадження.

СЛУЖБОВЕ ПІДРОБЛЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ ЕКСКУРСІ:
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПІДХОДИ
Зелінська І. А.,
аспірант Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України,
м. Харків, Україна
Криміналістична характеристика злочинів являє собою результат наукового аналізу й узагальнення типових ознак певного виду або роду
злочинів. [10, c. 3]
Тому для більш чіткої побудови криміналістичної характеристики
службового підроблення варто звернутися до історії його виникнення. Це
дасть змогу чіткіше визначити та сформувати криміналістичну методику
розслідування службового підроблення.
В історії кримінального права та криміналістики важливо звернути
увагу на такий злочин як службове підроблення і прослідкувати його
формування від самого початку і до моменту, яким ми бачимо його зараз.
Службове підроблення має власну багату історію виникнення, яку можна
чітко структурувати в 7 етапів:
1) Початок державно-правового розвитку на теренах України. В перших згадках підроблення як суспільно небезпечне діяння все ще має примітивний характер, оскільки відсутнє визначення поняття «документ», та
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й коло документів, за підроблення яких існувала відповідальність, було
досить вузьким .[6, c. 201]
2) Період давньоруської держави і права. З часом майже всі юридичні
джерела повністю були приведені у відповідність до принципів християнської моралі, ідеології та норм поведінки.[9, c. 128]
Загальний характер підроблення, наскільки це можна зрозуміти з джерел канонічного права, полягає в тому, що даний злочин розглядається як
замах на суспільні інтереси, тобто повністю позбавлений майнового характеру. Під підробленням документів канонічне право розуміло підроблення документів духовними особами. Свідоме користування фальшивим
документом у церковній справі, його зміна, знищення чи приховування.
[1, c. 57]
3) Литовсько-руська держава і право. Службове підроблення згадується в таких документах, як Литовські статути 1529, 1568 та 1588 рр.,
можна зазначити, що починаючи з першого статуту 1529 р. до останнього 1588 р. поняття «підроблення» значно розширилося. У Литовських
статутах 1529 р. воно міститься у розділі першому, артикулі 5 і звучить
як: «Хто бы листы або печати господарские фальшовал, чим мает каран
бытии», при цьому розгорнутого визначення поняття «підроблення» чи
пояснення його суті або способу його вчинення в тексті немає. Так само
не вказуються вид та міра покарання за нього. До категорії найтяжчих
були віднесені злочини проти держави: службові злочини (підробка та
використання підроблених документів, печаток князя, фальшивомонетництво тощо).[8, c. 45]
4) Козацька держава і право. Кримінальне право Запорізької Січі виокремлювало такий вид злочину, як проти порядку управління й суду
(непокора органам військово-адміністративної влади, підроблення документів, кривоприсяга й кривосвідчення в суді). Підроблення документів
вважалось тяжким злочином і каралось дуже суворо.
5) Українська держава у складі Російської і Австро-Угорської імперій.
Наступний розвиток кримінально-правові заборони службового підроблення отримали у Воїнських Артикулах 1715 р. Особливо значущих
положень щодо підроблення вони не містили, а лише доповнювали Укладення. Разом із каральними заходами Артикули передбачали заходи запобігання підробленню документів. Так, починаючи з дати виходу (1715) вимагалося ведення суворої звітності документів, на кожному з них повинна
бути присутня вказівка на особу, що створила документ, підписи всіх,
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через чиї руки даний документ проходив, а також інші формальності, завдяки яким законодавець сподівався уникнути підроблення документів.
[7, c. 165]
В Уложенні про покарання кримінальні та виправні 1845 р. службовому підробленню була присвячена вже окрема глава 4 (ст. 390–393),
п’ятого розділу, що мав назву «Про злочини та проступки на державній
та суспільній службі». Так само, як і в розглянутих вище документах,
Укладення ще не наводить визначення поняття «підроблення». До підроблення належали не тільки підробка, виправлення чи підчистка документів, а й викрадення, знищення чи приховування документів, що були
ввірені посадовій особі для збереження. [6, c. 204]
Кримінальне уложення 1903 р, службове підроблення помістило
в окрему 21 главу «О подлоге», в якій містилося 14 статей (ст. 437–452).
У них виділені об’єкт і суб’єкт службового підроблення. Крім того,
розмежовувалися створення підробленого документа та використання
його і створення його для промислу, тобто для продажу. Виокремлювалися і спеціальні суб’єкти вчинення даного злочину. Так, у ст. 444
Укладення мова йде про підроблення лікарем, що не знаходиться на
державній чи суспільній службі, лікарняного листка. До того ж в Укладенні вперше з’являється термін «подделка», або «переделка», до цього вживалися переважно поняття «переправка, подчистка или другое
изменение». [6, c. 205]
6) Період розвитку України як радянської республіки. Перший кримінальний кодекс УСРР 1922 року службове підроблення визначається як
внесення посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих
відомостей, підробки, підчистки або помітки заднім числом, а також створення і видача ним завідомо неправдивого документа чи внесення в книгу завідомо неправдивого запису. [4, c. 58]
Визначення службового підроблення міститься і в кримінальному
кодексі УСРР 1927 року. В якому сказано, що за змістом і переліком видів
підроблення нічим не відрізняються від попередньої редакції, але за редакційним змістом значно покращена. Так, наприклад, в ст. 116 вказано
«підчистки або помітки заднім числом» являється підробленням. Таким
чином, помітка «майбутнім» числом цією статтю не передбачена і розуміючи статтю текстуально, потрібно вважати таку помітку не кримінальним діянням. Ці недоліки вдалось згладити. [5, c. 68]
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Також варто звернути увагу на кримінальний кодекс України 1960 року.
В якому Службове підроблення теж знайшло своє визначення, а саме внесення посадовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, інша підробка документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів. [2, c. 2]
7) Сучасна Українська держава. Стаття 366 Кримінального кодексу
України 2001 року визначає службове підроблення як складання, видача
службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.[3, c. 173]
Таким чином, резюмуючи все вище викладене, варто зазначити, що
формування службового підроблення безпосередньо пов’язане з соціально-економічними умовами, які складались на території України на тому
чи іншому етапі її розвитку.
Література:
1. Кодекс канонів східних церков. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://ktds.org.ua/-/media/files/1/4/1450022567‑kodeks-kanoniv-sxidnyx-cerkov.doc
2. Кримінальний кодекс України від 28.12.1960. Електронний ресурс. Режим
доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0006.html
3. Кримінальний кодекс України. Станом на 9 вересня 2013 року / упоряд.
В. І. Тютюгін. Х.: Право, 2013. 232 с.
4. Кримінальний кодекс УРСР. Видавництво Наркомюста УРСР. Харків.
1922 рік.
5. Новий кримінальний кодекс УРСР. М. Шаргородський и Л. Козак. За редакцією С. А. Пригова. Юридичне видавництво Наркомюста УРСР. Харків.
1927 рік.
6. Остапенко Я. С. Розвиток кримінального законодавства, що передбачає
відповідальність за службове підроблення: історико-правовий аналіз (І століття
до н. е. – початок ХХ століття). ISSN 2304–4556. Вісник кримінологічної асоціації. 2015. № 3 (11). С. 199–208
7. Російське законодавство X–XX ст.: в 9 т.Т.4. Законодавство періоду становлення абсолютизму. Відп. ред. А. Г. Маньков. М., Юридична література, 1986.
8. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года: за виданням 1855 року.
Мінск, 2003. С. 35–63
9. Толкачова Н. Є. Звичаєве право / Н. Є. Толкачова. ВПЦ «Київський університет». 2006. 367 с.
10. Шепітько В. Ю. Особа потерпілого в системі криміналістичної характеристики злочинів. 2007. С. 1–6
65

АВТОМАТИЗОВАНА МЕТОДИКА
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ЯК ЗАСІБ
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Капустіна Марієтта Владиславівна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного
юридичного університету імені Яро
слава Мудрого,
м. Харків, Україна
Сучасний рівень розвитку інноваційних технологій, постійні зміни
в законодавстві щодо кадрового складу органів кримінальної юстиції, поява нових способів та механізмів вчинення злочинів зумовлюють розроблення та впровадження новітніх засобів криміналістичного забезпечення
досудового розслідування. Одним з таких засобів є автоматизована методика розслідування злочинів, яка являє собою інформаційно-технічну
систему, призначену для забезпечення підтримки прийняття слідчим або
процесуальним керівником рішення щодо обрання оптимальної системи
слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів, перевірки версій
в кримінальний ситуації, що склалася під час розслідування по конкретному кримінальному провадженню.
Автоматизована методика розслідування злочинів як сучасний засіб
криміналістичного забезпечення повинна відповідати певним ознакам цих
засобів. Такими є:
упредмеченість – сутність такої ознаки полягає в тому, що в практичну діяльність слідчих органів мають бути надані засоби, які відповідають
специфіки цієї діяльності і задовольняють її потреби;
апробованість – передбачає процедуру верифікації (перевірки) створених та наданих криміналістичних засобів практиці в реальних умовах,
шляхом встановлення ступеню їх ефективності та продуктивності у протидії злочинним проявам;
науковість – яка підкреслює, що методологічну основу дослідження,
результатом якого є розроблення криміналістичних засобів, складають
методи діалектичної і формальної логіки, загальнонаукові методи та спеціальні методи криміналістики. Саме використання зазначених методів
в процесі дослідження дозволяє отримати об’єктивні результати та обґрунтувати їх. Більш того ці методи надають можливість перевірити
отримані результати з метою їх додаткового підтвердження або критичної
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оцінки адекватності, оскільки, саме вони забезпечують доступність інших
вчених до вихідних даних, методик та наданого висновку;
суб’єктність – реалізація засобів криміналістичного забезпечення
певним колом учасників кримінального провадження. До такого кола
учасників належать: 1) слідчі органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державного бюро розслідувань; детективи підрозділів внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; 2) прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час
проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва
досудовим розслідуванням; 3) працівники оперативних підрозділів органів
Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного
бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють
контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів
Державної прикордонної служби України;
унормованість – відповідність загальним засадам та завданням кримінального провадження. До загальних засад кримінального провадження,
якими необхідно керуватися при створені та використанні криміналістичних засобів належать: верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, повага до людської гідності, забезпечення права на свободу
та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння
особи, таємниця спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких
родичів та членів сім’ї (ст. 7 КПК України).В свою чергу завданнями
кримінального провадження є: 1) захист особи, суспільства та держави від
кримінальних правопорушень; (2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження; (3) забезпечення швидкого,
повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб
кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому
процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України);
цілеспрямованість – передбачає використання криміналістичних засобів з метою протидії злочинам. Вивчення та аналіз різноманітної юридичної літератури за даною проблематикою, показує, по‑перше, що поняття протидія злочинам, як правило розглядається удвох аспектах кримі67

нально-правовому та кримінологічному; по‑друге має загально-соціальний,
соціально-кримінологічний та індивідуальні рівні, які складаються з системи відповідних заходів (соціально-економічних, організаційно-правових,
попереджувально-профілактичних) спрямованих на виявлення, розкриття,
розслідування, попередження злочинів, інформаційно-консультаційне забезпечення законопроектів з даної проблематики, судовий розгляд кримінальних проваджень та покарання винних, роботу з виправлення засуджених, нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Як, видається, протидія злочинам, як мета використання криміналістичних засобів
включає дії та заходи з виявлення, розслідування, профілактики, припинення і запобігання злочинам.
Впровадження автоматизованих методик розслідування злочинів, яким
притаманні зазначені вище ознаки засобів криміналістичного забезпечення досудового розслідування, в діяльність слідчого надасть наступні
можливості: 1) модернізувати слідчу діяльність; 2) оптимізувати рішення,
що прийматиметься в процесі розкриття та розслідування злочину; 3) забезпечити інформаційне ведення кримінального провадження; 4) здійснювати пошук криміналістично значущої інформації з метою розкриття та
розслідування злочину; 5) проводити аналітичну роботу по виявленню
прихованих зв’язків між елементами криміналістичної характеристики
злочину, що має місце, а також виявлення ланцюжків злочинних дій (подій) за розслідуваним кримінальним провадженням та ін.

ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИ ВИРІШЕННІ РОЗУМОВИХ ЗАВДАНЬ
У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
Коновалова Віолетта Омелянівна,
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН
України, Україна, м. Харків
У розслідуванні злочинів набуває значення вирішення розумових завдань, пов’язаних з організацією розслідування. Побудові і виконанню
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кожного організаційного плану передує напружена інтелектуальна робота
слідчого, пов’язана з необхідністю вирішення слідчої ситуації, що склалася. Поява в криміналістиці такого інноваційного продукту, як автоматизоване робоче місце слідчого «Інсайт» (АРМ) додало організаційним
процесам при розслідуванні злочинів чіткості та швидкості в отриманні
необхідної інформації. Організація розслідування, основою якої є розумова діяльність осіб, що здійснюють розслідування, з впровадженням АРМ
слідчого отримала комплекс структурованої інформації, що є основою при
вирішенні основних завдань розслідування.
Мислення слідчого підпорядковане загальним логічним закономірностям, однак у ньому в силу специфіки об’єкта виявляються особливості
слідчої роботи, звичні й усталені прийоми вирішення завдань, у тому
числі завдань щодо організації розслідування. Мислення людини не є абстрактним у тому сенсі, що людина мислить про що-небудь невизначене.
Навпаки, мислення людини завжди носить конкретний характер, воно
здійснюється стосовно будь-якої галузі знання.
Слідче мислення при вирішенні розумових завдань проходить, як і в
інших галузях знання, у кілька етапів. Їх послідовність така: орієнтація
в умовах завдання – виникнення гіпотези (припущення) – формулювання
програми вирішення – виконання інтелектуальних операцій – звірення
результатів з вихідними положеннями. За такою схемою зазвичай вирішуються всі розумові завдання, що виникають у процесі розслідування злочинів. Вирішення завдання (що включає в якості неодмінних елементів
аналіз, синтез і узагальнення) в значній мірі пов’язане з професійною
(теоретичної) підготовкою слідчого і досвідом його діяльності. Однак
теоретичні установки в методиці, як і в тактиці слідства припускають
певні дії в так званих типових ситуаціях і тому відрізняються деякою
абстрактністю, що не дозволяє застосовувати їх без зміни в усіх без винятку випадках. І це природно, тому що застосування готових рецептів
і готових розумових операцій не створювало б проблемних слідчих ситуацій, та не створювало б завдань, вирішення яких вимагає творчості. Використання АРМ слідчого оптимізує процес мислення, звільняючи його
від необхідності перериватися, на пошук методичних посібників і довідників, інформації щодо розслідування певного виду злочинів і ін.
Теоретичні схеми рішення розумових завдань, представлені в одному
випадку вимогами кримінально-процесуального законодавства (як, наприклад, порядок допиту свідків і підозрюваних, правила проведення обшуку
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та ін.), а в інших випадках рекомендаціями тактики або методики розслідування окремих видів злочинів, що в конкретній слідчий ситуації вимагають творчого використання. Однак це не означає, що мислення
слідчого у всіх його характеристиках носить переважно творче забарвлення. Безліч розумових операцій слідчого є дискурсивними, тобто носять
строго логічний характер. У цьому відношенні слідче мислення можна
розглядати як єдине мислення, що включає в собі і творчий і логічний
моменти. Це, на наш погляд, відповідає загальній структурі мислення, де
не протиставляються логічний та евристичний початок, а навпаки, підкреслюється їх спільність і взаємозумовленість.
При вирішенні розумових завдань, використання АРМ слідчого дозволяє визначити можливі варіанти рішень, знайти принципові схеми
вирішення розумових завдань у подібних ситуаціях. Ця обставина головним чином пояснюється тим, що найбільш поширеним ходом мислення
при розслідуванні є індуктивний шлях, що передбачає напрямок мислення від окремого до загального.
На вирішення розумових завдань слідчим істотно впливає досвід його
слідчої діяльності. Як показують проведені дослідження, досвід практичної діяльності дозволяє в багатьох випадках згорнути функцію аналізу
у вирішенні завдань або пройти її надзвичайно швидко, відмовитися від
можливого перегляду всіх прийомів рішення розумового завдання, обравши схему найбільш дієву, найбільш, оптимальну в даних умовах. Однак
нерідко схематизм в мисленні при розслідуванні злочинів, домінує над
творчістю і приносить негативні результати, так як обмежує мислення,
а слідом за ним і діяльність. У ситуації, коли виникають труднощі у визначенні шляхів пошуку доказової інформації, розумові процеси вимагають інформаційного «підживлення». Новий імпульс мислення може бути
отриманий після звернення до АРМ слідчого, і ознайомлення з вмістом
наявних відео роликів і навчальних програм.
У конкретному застосуванні вирішення розумових завдань пов’язано
з організацією та проведенням слідчих (розшукових) дій. Прикладом
можуть бути такі слідчі (розшукові) дії, як огляд місця події і допит.
Так, при огляді місця події основні розумові завдання будуть пов’язані:
з оцінкою обстановки місця події – відновлення (уявне) події злочину;
аналіз слідів і речових доказів і визначення можливих джерел інформації;
визначення напрямку діяльності оперативно-розшукових органів паралельно з оглядом. З них перші два приведуть до висування слідчих версій,
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а третій буде початком діяльності, пов’язаної з реалізацією слідчих версій
(їх перевіркою).
При проведенні допиту, розумові завдання пов’язані в першу чергу
з організацією підготовки до його проведення. До таких завдань необхідно віднести: вивчення особи допитуваного, ознайомлення з матеріалами
виробництва, аналіз наявних доказів, складання програми допиту в найбільш оптимальному режимі і ін. Найбільш точний перелік розумових
завдань визначається виходячи із зіставлення рекомендацій, що мають
місце в інформаційних блоках АРМ слідчого, по розслідуванню даного
виду злочинів з ситуацією, яка склалася в даний момент розслідування.
Рішення розумових завдань різного порядку і складності підпорядковане законам логічного мислення. Логічні операції при виконанні завдання завжди ґрунтуються на певному матеріалі, отриманому внаслідок: індукції, дедукції, аналогії. Свідомість систематизує і групує цей матеріал,
виводячи ті чи інші умовиводи. Однак у процесі досягнення знання одного дискурсивного (логічного) мислення буває недостатньо, особливо в тих
випадках, де розумове завдання стикається з несподіванками, які не можуть бути вирішені одним із відомих способів. Мислений пошук рішення
завдання йде не за схемою перебору всіх можливих варіантів, а стрімко
обирає шлях, результат якого в загальному вигляді є найбільш правильним.
Таким чином, при вирішенні завдання, в мислення втручається інтуїція,
як раптове розуміння рішення без розгорнутого логічного пояснення.
Інтуїція має місце при вирішенні розумових завдань у ситуаціях, коли
іншим способом їх вирішення не можливо.
Вирішенню розумових завдань організації розслідування злочинів
також сприяють алгоритмічні прийоми, пов’язані з розслідуванням злочинів. В основі алгоритмічних прийомів лежать певні закономірності
узагальнених теоретичних правил і практичних рекомендацій, що становлять точну схему вирішення завдання в певній слідчій ситуації. Такі рекомендації слідчої тактики, криміналістичної техніки, методики розслідування окремих видів злочинів складають інформаційну основу АРМ
слідчого. Використання такої основи дозволяє оптимізувати рішення, що
приймаються для виконання розумових завдань, зробити ці рішення раціональними. Однак незважаючи на типовість слідчих ситуацій, на яку
і розраховані головним чином алгоритмічні правила, дуже часто внаслідок
різних моментів, вони відхиляються від типових, причому настільки, що
алгоритмічні правила стають для них неприйнятними. У таких ситуаціях
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підставою для пошуку інших шляхів вирішення розумових завдань є творче мислення особи, що здійснює розслідування.
Ще одним способом вирішення розумових завдань щодо організації
розслідування є рефлексивне мислення.
Рефлексивне мислення використовується у ситуаціях, коли на першому плані є конфлікт між особами або групами осіб і потрібен пошук виходу з цього конфлікту. У будь-якій конфліктній ситуації конфліктуючі
сторони імітують, та подумки відтворюють хід міркувань (мислення) свого супротивника, для того щоб визначити можливу або одну з можливих
«стратегій» його дій і тим самим визначити свою власну поведінку в такій
обстановці. Рефлексивне мислення широко використовується при плануванні та вирішенні завдань, пов’язаних з організацією розслідування. Вже
у процесі висунення версій аналіз тих чи інших обставин дозволяє припускати можливий хід мислення, а значить, і дії злочинця, пов’язані зі
способом скоєння злочину, шляхами приховування слідів, можливим
інсценуванням події для маскування вчиненого діяння.
Таким чином, вирішення розумових завдань при організації розслідування злочинів може мати різні аспекти і механізми, що використовуються особою, що здійснює розслідування злочину. При цьому, використання
творчого підходу, професійного досвіду особи, а також – інтуїції і рефлексивного мислення сприяють знаходженню правильних рішень виконання
розумових завдань, щодо організації розслідування. У той же час, інформаційне насичення розслідування внаслідок використання АРМ слідчого,
надає вирішенню таких розумових завдань цілеспрямованого і раціонального характеру.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
В СФЕРІ КРИМІНАЛІСТИКИ
Костенко Марина Володимирівна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри
криміналістики Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна
Криміналістика серед інших юридичних наук стоїть на передньому
краю боротьби зі злочинністю, тому й в питаннях застосування інновацій
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виходить на перший рівень. Особливості цієї науки (її зв’язки з багатьма
юридичними та іншими науками, а також різними сферами життєдіяльності) обумовлюють специфіку використання інноваційних аспектів. Під
інноваціями в криміналістиці прийнято вважати впровадження таких
компонентів, які відрізняються від раніше використованих принципами
дії, інтелектуально-технологічними параметрами, методами організації та
управління з метою підвищення потенціалу ефективного розкриття злочинів. Ними можуть бути кардинально нові підходи та стратегії розслідування, або реформовані значним чином вже існуючі методики з елементами автоматизації певних операцій.
Інноваційні наробки одночасно можуть впроваджуватися й у всі галузі самої науки криміналістики [1, c. 4], і при викладанні її як дисципліни,
застосовуватися на практиці в розслідувані злочинів різного виду, а також
при підготовці професійних кадрів – спеціалістів в різних сферах.
Інноваційні процеси в науці та на практиці йдуть паралельними шляхами. Наукові розробки дозволяють підвищувати швидкість, якість розслідування та рівень розкриття найнебезпечніших злочинів. З іншого боку,
практичні працівники у відповідь на появу нових більш досконалих способів та видів злочинів впроваджують в свою діяльність новітні технологічні засоби та спеціальні знання в свою діяльність по боротьбі зі злочинністю. Таким чином можно говорити про два типи інноваційних
продуктів – спеціально розроблених криміналістикою для вирішення її
завдань та запозичених з інших галузей діяльності з метою використання
для боротьби зі злочинністю та її запобіганню.
Таке широкоформатне використання інновацій з одного боку відкриває
великі можливості та необмежене поле діяльності, а з іншого створює
багато труднощів в цілісному та системному впровадженні останніх в криміналістичній сфері. Розглянемо більш докладніше позитивні надбання
та специфічні особливості цього інноваційного процесу.
Науково-технічний прогрес, поява новітніх технологій, розвиток інформаційної сфери обумовили появу безлічі нових можливостей для
вчинення злочинів. Можливості мережі Інтернет сприяють створенню
нових витончених досконалих способів вчинення злочинів, легкого придбання та доступу до технічних засобів злочинцями. Цифрова мережа, що
поєднує різні інформаційні сервиси, телематичні послуги, соціальні мережи, інші засоби інтернет-коммунікацій, стає місцем, знаряддям та засо73

бом вчинення злочинів. Організована злочинність використовує засоби
інтернет-комунікацій для швидкового керування злочинними групами,
анонімних контактів між її членами та розповсюдження транснаціональних зв’язків. Разом з тим це надає додаткові можливості для використання відомостей, отриманих із інформаційних джерел для розкриття злочинів.
Переміщення соціальних відносин та комунікацій у віртуальну сферу
призвело до появи нових комунікативних інструментів – соціальних мереж
та месенджерів, що полегшує обмін інформацією та сприяє створенню
чисельних інформаційних масивів в мережі Інтернет. Ці комп’ютерні дані,
що відбиваються в електроному вигляді на різних ресурсах та носіях,
стають джерелом криміналістично значущої інформації, отримання якої
і стає завданням правоохороних органів. Методи сбору інформації із соціальних мереж суттєво відрізняються від традиційних методів отримання даних. Але вони можуть надати інформацію щодо готування злочинів,
їх виявлення, сбору інформації щодо осіб в кримінальному провадженні,
бази відомостей, необхідних при підготовці до проведення різного роду
слідчих дій.
Найбільш глобальною проблемою на наш погляд є неможливість цілісно охопити та систематизувати увесь комплекс інноваційних впроваджень в криміналістику внаслідок колосальної трудомісткості даного
процесу. Ця тенденція розповсюджується й на окремі аспекти та напрямки інноваційних методів і технологій. Так в зарубіжній літературі в цілях
прискорення розвитку криміналістики як науки на основі інноваційних
комп’ютерних технологій пропонується формування в межах криміналістичної техніки нового напрямку – системи наукових положень та розробляємих на їх основі автоматизованих методик розслідування окремих
видів злочинів, а також прийомів, методів і рекомендацій по їх використанню в діяльності органів досудового розслідування. Де під автоматизованою методикой розслідування окремих видів злочинів розуміється
техніко-криміналістичний засіб, що являє собою інформаційну систему,
яка базується на типовій комп’ютерній моделі злочину, що виділяється
в окрему групу за якими-небудь криміналістичними підставами. [2,
с. 8–11].
Також пропонується нова окрема теорія, яка поєднає криміналістичне
дослідження комп’ютерних засобів і систем, розгляд в криміналістичній
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тактиці особливостей алгоритму й технологій проведення слідчих дій,
спрямованих на отримання криміналістично значущої комп’ютерної інформації, та послужить базою для розробки нових та вдосконалення існуючих методик розслідування комп’ютерних злочинів [3, с. 110]. В обгрунтування цієї пропозиції зазначається, що наукові розробки з цієї теми
досіть чисельні, але мають невпорядкований фрагментарний характер.
Дослідження криміналістично значущої комп’ютерної інформації здійснюється лише в межах методики розслідування злочинів в сфері
комп’ютерної інформації. Можливості отримання та використання такої
інформації в криміналістичних цілях більшості практичних працівників
невідомі, а для дослідження комп’ютерних засобів, систем, мереж та
ефективного оперування обробляємою ними інформацією необхідні професийни знання та кваліфіковані спеціалісти.
Також слід зазначити, що впровадження новітніх методів та цифрових
технологій завжди пов’язано з великими часовими та фінансовими затратами. Воно потребує коштовного матеріально-технічного забезпечення,
додаткових людських ресурсів, тривалої підготовки кваліфікованих спеціалістів різних профілів. Останні кримінальні події в Харкові (перестрілка членів злочинних угрупувань біля супермаркету «Восторг») показали
необхідність переоснащення сучасною системою відеоспостереження
місць масового скупчення людей, так як діюча система не відповідає сучасним потребам.
В рамках впровадження іноваційних методів та технологій цілком
розумним, на наш погляд, буде координація цього процесу на державному
рівні з метою оптимізації сил та діяльності науковців та практичних працівників у боротьбі зі сучасною злочинністю.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАЛІСТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
Кофанов Андрій Віталійович,
кандидат юридичних наук, доктор філософії, доцент, професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз Національної академії
внутрішніх справ, м. Київ, Україна
Юсупов Володимир Васильович,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Україна
При розвитку різних інформаційних баз даних і державних реєстрів,
підвищенні рівня їх автоматизації, подальше удосконалення методології
дослідження об’єктів криміналістичної ідентифікації розглядається як
реальний резерв у справі підвищення ефективності експертного забезпечення процесу профілактики та розслідування злочинів, наближення до
європейського рівня. Останні роки зусилля судових експертів спрямовані
на впровадження сучасних методів досліджень, оволодіння науковим інструментарієм для їх проведення, створення сучасних інформаційно-пошукових систем та використання новітніх технологій обміну інформацією.
В умовах значної кількості злочинів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї, надзвичайної важливості набуває питання використання
автоматизованих балістичних пошукових систем, які підвищують ефективність роботи експертів та скорочують час на проведення досліджень.
У 2005 р. в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі (ДНДЕКЦ) МВС України введена в експлуатацію автоматизована балістична ідентифікаційна система (АБІС) «ТАИС», завдяки
впровадженню якої підвищилась оперативність виконання перевірок,
з’явилась можливість роботи з великими масивами в автоматизованому
режимі, обміну перевірками з автоматизованими обліками інших країн.
Водночас, слід зазначити, що розробником і автором патенту «ТАИС»
є РФ. Основна функція АБІС «ТАИС» – це встановлення факту застосу76

вання злочинцями одного і того самого екземпляру вогнепальної зброї при
вчиненні декількох злочинів, застосування вилученої, знайденої та добровільно зданої вогнепальної зброї по раніше вчиненим злочинам [4, с. 11].
У зв’язку з цим, надзвичайно важливими й актуальними стають питання
застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні балістичних
досліджень, їх автоматизації та обліків, створення автоматизованих робочих
місць експерта-баліста на базі ЕОМ, розробка пошукових систем, розвиток
інформаційних мереж передачі зображень, що дозволяють експертам регіонального рівня безпосередньо зі своїх робочих місць передавати розгорнення
слідів, а не самі об’єкти в Центральний банк даних і взаємодіяти з іншими
експертними підрозділами. При цьому дуже важливо при одержанні розгорнень слідів на кулях і гільзах звести до мінімуму суб’єктивний фактор (вплив
експерта на процес побудови зображення), досягти якісного, повного і достовірного відображення слідів на всій поверхні досліджуваного об’єкта, стовідсоткової повторюваності результатів незалежно від місця і часу одержання
розгорнень. Лише при такому підході до вибору джерела первинної інформації можна сподіватися на ефективність проведення балістичних досліджень
будь-якої складності, а також ведення кулегільзотек різних рівнів [1, с.149].
Розроблення основ оптимальної фіксації, розміщення, пошуку та
ідентифікації об’єктів балістичної природи започатковано ще у 1980‑х роках в Харківському науково-дослідному інституті судових експертих
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, де проводились експерименти по дослідженню мікрорельєфів слідів на кулях за допомогою профілограф. Нині
в Україні розроблені автоматизоване робоче місце (АРМ) «Баліст», лазерна автоматизована балістична система «Рикошет» та експериментальна
установка АРМ «Корид» [2, с. 79–80].
Проаналізовані технічні й експлуатаційні характеристики комплексу
«Баліст» показали, що його апаратною основою є мікроскоп з електронним
виводом зображення за допомогою ПЗЗ-матриці. З точки зору фізичних
принципів побудови зображення, їй притаманні практично всі недоліки,
характерні для класичних методів балістичних досліджень.
Враховуючи дані технічних та методичних показників, у 1998 р. колективом співробітників Науково-технічного центру вугільних енерготехнологій НАН України і Міненерго України за участю фахівців ГУМВС
України в м. Києві було створено лазерний скануючий пристрій і на його
основі – лазерну автоматизовану балістичну систему «Рикошет».
«Рикошет» – автоматизований комплекс для проведення балістичних
експертиз, призначений для створення і збереження баз даних куль і гільз.
Основою апаратної частини є лазерний сканер. Головною перевагою сис77

теми є принципово новий підхід при одержанні зображень. У ній використовується монохроматичний лазерний випромінювач, промінь якого
розташовується під нульовим кутом до об’єкта, що дозволяє одержувати
досить високу повторюваність результатів сканування [1, с. 150].
Оригінальна оптична схема і використання монохроматичного світла
дозволяє одержувати сфокусовані зображення об’єктів, а також уникнути
викривлення зображень, що існує у системах, основою яких є мікроскоп.
Використання лазера в поєднанні з режимом автофокусування дозволяє вирішити задачу сканування поверхні об’єкта практично будь-якого
ступеня деформації. Перевага цієї лазерної системи в тому, що вона автоматизована, компактна і комунікабельна.
Систему «Рикошет» можна використовувати для автоматичного одержання високоякісних електронних зображень бічних і торцевих поверхонь
куль і гільз (фокусування на поверхню досліджуваного об’єкта відбувається в автоматичному режимі); автоматизації проведення балістичних
досліджень і експертиз з отриманими зображеннями; проведення лінійних
і кутових вимірів; збереження отриманої інформації в локальній базі даних
для організації наступного пошуку, а також проведення пошуку у базі
даних за окремими параметрами.
З 1998 р. система «Рикошет» успішно експлуатувалася в Київському
НДЕКЦ МВС України. За цей час на практиці були перевірені і випробувані апаратно-програмні і сервісні можливості цього комплексу. За
допомогою цієї системи сканування кулі, стріляної з пістолета ПМ займає
всього 2,5 хв, а сама ідентифікаційна експертиза з одержанням експериментальних зразків, набором тексту, проведенням порівняльного дослідження, ілюструванням триває біля однієї години.
Застосування системи «Рикошет» у експертних підрозділах України дає
можливість підвищити якість і вірогідність балістичних досліджень, значно
скоротити час на їх проведення. Створення цієї системи є вагомим кроком
у побудові національної і регіональних кулегільзотек, що в свою чергу допоможе працівникам правоохоронних органів у розслідуванні злочинів [1,
с. 154]. Однак потрібно зауважити, що для ефективного зіставлення слідів
на кулях та гільзах з наявними зображеннями слідів куль та гільз у базі
даних (кулегільзотеці), потрібно застосовувати дану систему разом із певною інформаційно-пошуковою балістичною системою. Саме тому дане
питання потребує додаткового як наукового, так і практичного вивчення.
У 1993 р. українським криміналістом Ю. І. Федоренко стоврено технічний прилад, що у подальшому отримав назву АРМ «Корид» (корпускулярний ідентифікатор). Скануючий пристрій – портативний і компакт
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ний. Впродовж 15–20 хв на екран комп’ютера подається трьохмірне зображення розгорнутої поверхні кулі. Будь-який спеціаліст-криміналіст або
експерт отримує достовірну інформацію про вогнепальну зброю, яку застосовували. Для використання цього приладу достатня мінімальна (базова) спеціальна підготовка. Зокрема, АРМ дозволяє в автоматичному
режимі: вводити інформацію про поверхню рельєфу кулі або гільзи; спостерігати за процесом введення інформації; відображати на екрані монітора поверхні куль або гільз, що досліджуються; здійснювати попередню
обробку введеної інформації (фільтрацію), обирати фрагменти об’єктів,
що порівнюються, візуально порівнювати їх; формувати архів зображень
куль і гільз; здійснювати пошук подібних об’єктів; роздруковувати графічні напівтонові зображення; видавати рекомендації по результатам порівняння досліджуваної та експериментальної кулі (гільзи) та ін. [3, с. 219].
Водночас, роботу на автоматизованому робочому місті «Коррид», де
використовуються радіоактивні ізотопи, можна проводити тільки при
умові дотримання безпеки та захисту від радіаційного опромінення.
Науковий аналіз засвідчує, що до нагальних проблем інформатизації
балістичних досліджень відноситься:
по‑перше, процес впровадження та використання балістичних систем
експертними підрозділами України проходить занадто повільно. На сьогодні
ці системи мають установи м. Києва та декількох областей України. Інші
ж продовжують проводити ідентифікаційні дослідження в ручному режимі,
що унеможливлює проведення оперативної перевірки за балістичним обліком;
по‑друге, системи ідентифікації, які використовуються експертними
підрозділами України, у переважній більшості є, все ж таки, автоматизованими, а не інформаційно-пошуковими, що в свою чергу не дає можливості створення єдиного банку даних зображень поверхонь куль та гільз
з наступним їх пошуком в автоматичному режимі. Відповідно, це також
суттєво впливає на швидкість перевірки за існуючими центральною та
регіональною кулегільзотеками.
На нашу думку, для вирішення цих питань доцільними є низка заходів:
1) створення вітчизняної автоматизованої інформаційно-пошукової ідентифікаційної балістичної систему, що можливо зробити на базі існуючих
автоматизованих балістичних систем в Україні; 2) впровадження її у практичну діяльність всіх обласних експертних підрозділів; 3) розроблення
єдиного програмного забезпечення щодо пошуку та ідентифікації у єдиному банку даних зображень об’єктів балістичної природи; 4) удосконалення шляхів взаємозв’язку та обміну інформацією між регіональними та
центральною базами даних, а також забезпечення захисту інформації від
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несанкціонованого доступу; 5) організація підготовки відповідних кадрів
та їх спеціалізоване навчання.
Література:
1. Голубенко В. П., Абраков М. В. Использование баллистической системы
«Рикошет» при расследовании преступлений, связанных с применением огнестрільного оружия. Криміналістичний вісник. Вип 4. 2002. С. 147–155.
2. Грищенко А. В. Автоматизация балистических учётов: наукові статті працівників Експертної служби. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2004. 139 с.
3. Кофанов А. В. Возможности использования (применения) автоматизированного рабочего места «КОРИД» при проведении идентификационных судебнобаллистических исследований. Криміналістика і судова експертиза. Київ, 2016.
Вип. 61. C. 217–227.
4. Красюк И. П. Судебная баллистика на современном этапе борьбы с преступностью. Криміналістичний вісник. Вип. 4. 2002. С. 8–13.

СУЧАСНІ СПОСОБИ ШАХРАЙСТВА
У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Кривенко Олександр Іванович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора
М. С. Бокаpiyca Національного медичного університету, м. Харків, Україна
Стащак Анжела Юріївна
кандидат юридичних наук, асистент кафедри судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора
М. С. Бокаpiyca Національного медичного університету, м. Харків, Україна
Капустник Володимир Валерійович
кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна
З початку ХХІ століття Інтернет остаточно закріпив за собою статус
невід’ємної частини життєдіяльності людства. Приблизно у цей час по80

чинає з’являтися велика кількість соціальних мереж, торгових майданчиків та інших «організацій», що надають послуги в різних сферах життєдіяльності. Окреслені нововведення швидко набирають популярність і в
першу чергу це пов’язано з тим, що Інтернет пропонує значно нижчу ціну,
аніж в звичного роду торгових місцях, більшу кількість послуг та асортимент, в тому числі рідкісні та заборонені для вільного продажу товари,
і все це для зручності здебільшого сконцентровано на одному Інтернет
ресурсі. В той же час, Інтернет надає можливість розрахунків за отримані
послуги та товари електронними платіжками. На жаль, не завжди ці технології використовуються на благо. У наші дні існує величезна кількість
прийомів і хитрощів, вигаданих для того, щоб шляхом обману, тобто
шахрайства, заволодіти майном інших осіб. Зокрема, враховуючи, що
Інтернет є практично непідконтрольною правоохоронним органам сферою
життєдіяльності людства, він притягує до себе увагу злочинного середовища, який маніпулюючи людськими почуттями (починаючи від допомоги,
благодійності ближньому, армії, державі, до банального почуття – жадібності, бажання максимально заощадити, отримати безкоштовні подарунки
тощо) намагається заволодіти чужою власністю, коштами та іншими матеріальними та нематеріальними об’єктами спираючись на можливості
Інтернету, при цьому уникнути відповідальності, оскільки спілкування та
домовленості відбуваються у віртуальному просторі. Принагідно зазначимо, що результати аналізу емпіричного матеріалу свідчать про те, що
сьогодні навіть приблизну кількість способів підготовки та вчинення
шахрайств за допомогою Інтернету не можливо чітко визначити, оскільки
кожного дня злочинці вигадують нові. З цього приводу слід навести думку американського дослідника Девіда Пога, який виділив найбільш види
шахрайства в Інтернеті. Зокрема, вказаний дослідник зазначає, що більшість користувачів знають способи «порівняно чесного відбирання грошей», й тим не менше мільйони людей щорічно страждає від вказаного
виду злочинності, зокрема щорічно інтернет-шахраї отримують прибуток
в розмірі 13 млрд. доларів. Разом з цим, складаючи свій рейтинг найпопулярніших видів мережевого шахрайства, Д. Пог прийшов до простого
висновку про те, що найдієвіші види шахрайства будуються по одному
і тому ж принципу – починаються з дуже цікавої пропозиції придбання
чогось або надання послуг (найчастіше – отримати безкоштовно те, що
стоїть значних грошей), отримання на перед за це грошових коштів та
зникання з поля зору потерпілої особи. Отже, до популярних видів шахрайства Д. Пог відніс такі:
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1) нігерійські листи щастя (так звані повідомлення про те, що десь
далеко помер родич, та залишив спадок потерпілому, та необхідно переказати кошти для вирішення всіх формальних питань);
2) онлайн-продаж (шахрай, прикидаючись покупцем, пише продавцеві, що готовий надіслати поштою чек, який покриває і вартість покупки
і суму, яка необхідна для пересилки. Продавець і справді отримує чек,
оплачує відправку товару, а потім з’ясовується, що чек був фальшивий,
продавець позбавляється як товару, так і грошей);
3) ідеальна дівчина (розповсюджений вид шахрайства на сайтах знайомств – «ідеальний» партнер бажає приїхати в гості до майбутньої потерпілої особи, однак не має коштів та позичає їх в нього, після чого
пропадає зі зв’язку);
4) фішинг (шахраї присилають потенційній жертві лист з банку або
платіжної системи, наприклад, PayPal. У листі написано, що з рахунком
жертви є проблеми для вирішення яких необхідно перейти за посиланням
з листа. Найчастіше ця вимога супроводжується загрозою блокування
банківського рахунку, після чого отримуючи персональні дані, всі кошти
з банківських сайтів зникають);
5) підроблена банківська карта (популярний в США і Канаді вид мережевого шахрайства. Жертва отримує повідомлення з електронної пошти
щодо пропозиції отримати кредитну карту з великим лімітом і надзвичайно низькою процентною ставкою. Все, що потрібно від жертви – це внести
невелику абонплату);
6) допомога друзям, знайомим чи іншим особам (найпопулярніша схема; може застосовуватися з використанням самих різних методів комунікації – електронної пошти, соцмереж, месенджерів. Потерпіла особа отримує
повідомлення від одного знайомого або навіть родича, в якому міститься
опис якоїсь неприємності, яка трапилася з ним / нею. У будь-якому випадку
терміново потрібні гроші, які необхідно вислати на певний рахунок).
7) робота на дому (шахраї пропонують жертвам високооплачувану
роботу на дому. Однак, «здобувачу» потрібно спочатку щось купити – клей
для марок, якесь обладнання, або ж сплатити хостинг для веб-сайту);
8) підроблений вірус (потерпіла особа відвідує якийсь сайт в Інтернеті, раптово вискакує віконце з попередженням «ваш комп’ютер заражений!». Далі жертві пропонують пройти за посиланням для «сканування»
комп’ютера і очищення від вірусів за сплату певної суми грошей) [1].
Аналіз науково-публіцистичної літератури дозволяє стверджувати, що
всі перелічені види шахрайства через мережу Інтернет, також є доволі
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розповсюдженими в Україні, окрім шахрайства пов’язаного із наданням
грошей для допомоги, які, як правило, вчиняються через телефонну мережу.
В той же час, правоохоронними органами Російської Федерації список
популярних шахрайств через Інтернет мережу значно розширено, зокрема
до нього віднесено, окрім названих: SMS підтвердження реєстрації з одночасним переказом грошей; розповсюдження «унікальної» методики будьякої діяльності; обман в Інтернет-казино; шахрайство щодо виграшу
в лотерею; обман в Інтернет магазинах та соціальних мережах; різноманітні способи шахрайства з платіжними системами; шахрайство на договірних спортивних матчах; автосерфінг; обміни валют, грошей; шахрайство шляхом розповсюдження інформації про роботу в Інтернеті; шахрайство шляхом збору страхових внесків; шахрайство щодо отримання
будь-якого виграшу; SMS-шахрайство; шахрайство на оголошеннях по
втраті документів [2].
Таким чином, підсумовуючи наведене можна дійти висновку, що сьогоднішній кримінальній обстановці в Україні притаманні всі із перелічених
видів шахрайства у віртуальному просторі, однак серед найбільш розповсюджених можемо виділити наступні:
1) організація добровольчих, благодійних внесків, зокрема для хворих
дітей та бійців ООС;
2) використання торгівельних електронних площадок, зокрема «HIFI
FORUM», «OLX» тощо;
3) розповсюдження по акції або за заниженою ціною будь-яких товарів
або речей;
4) продаж або пропозиція доставки за низькою ціною автомобілів на
іноземній реєстрації, або під заказ у «сірих» автодилерів;
5) розповсюдження фішингових програм та вірусного програмного
забезпечення;
6) продаж товарів у групах, які функціонують у соціальних мережах.
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НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В СТРАТЕГИЯХ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Курапка Видмантас Эгидиюс,
доктор права, профессор Университета
имени Миколаса Ромериса,
г. Вильнюс, Литва
Малевски Гендрик,
доктор права, профессор Университета
имени Миколаса Ромериса,
г. Вильнюс, Литва
Проблема европейского взаимодействия в сфере борьбы с преступностью стоит на повестке дня практически с момента формирования
криминалистической науки. Основоположники криминалистики не только подчеркивали необходимость взаимодействия в этой сфере, но и практически следовали этой идее. Такими примерами могут служить создание
Гансом Гроссом в начале прошлого века европейского криминалистического журнала1, который был форумом обмена криминалистическими инновациями идеями. Следует упомянуть деятельность известного правоведа Франца фон Листа, который лоббировал введение курса криминалистики в программу подготовки юристов на европейских университетах.
Франц фон Лист подчеркивал, что наряду с уголовным правом, криминологией и криминалистикой существует и криминальная политика. Однако,
в последующие десятилетия, когда формировались отдельные школы
криминалистики, наступил отход от концепции общенациональной науки,
а начал доминировать узко национальный подход, что несомненно негативно сказалось на развитии криминалистики.
Уже несколько десятилетий мы занимаемся проблематикой международного сотрудничества и взаимодействия криминалистов, которое должно служить более успешной борьбе с преступностью, в том числе и путем
внедрения инновационных решений [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]. Даже
крупные страны не в состоянии полностью обеспечить надлежащее
1
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и эффективное развитие науки и внедрение ее достижений в практическую
деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Состояние общественной безопасности и угрозы последних десятилетий выявили потребность не только усиления международного
сотрудничества, но и поднятия его на новый качественный уровень международной криминалистической политики, что невозможно без
концептуальных исследований, научно обоснованных прогнозов
и разработанных на их основе рекомендаций. Современное состояние
исследований в области криминалистической политики является
недостаточным, сегментарным или даже можно сказать, маргинальным.
Понятие и термин государственной криминалистической политики [12]
[13] пока не получили распространения в научной литературе, законодательной (правотворческой) и практической правоприменительной деятельности, как в Литве, так и в других странах. Мы встречаем в документах, научных или публицистических источниках схожие, но не аналогичные
понятия: «уголовная политика»1, «уголовно-правовая политика»2 или
«криминальная политика», «стратегия борьбы с преступностью и иными
патологиями», «политика внутренней безопасности» и т.д.
Можно ли говорить о криминалистической политике?
Несмотря на отсутствие понятия и термина государственной криминалистической политики в широком общественном и научном дискурсе
(которые подменяется другими схожими, но не идентичными понятиями),
вопросы борьбы с преступностью и иными проявлениями патологий
в жизни общества, а также государственной реакции на них (т.е. все то,
1
Относительно четко, не вникая в юридические тонкости, понятие уголовной
политики сформулировано в Википедии, где сказано, что уголовная политика это
деятельность государства по защите граждан и общества от преступных посягательств
и преступлений в целом. Содержанием уголовной политики является разработка целей
и задач, а также выработка средств и методов борьбы с преступностью. Впервые понятие «уголовной политики» было сформулировано Францем фон Листом в 1888 году
в работе «Задачи уголовной политики». Уголовная политика понимается в трёх значениях: 1. Государственная деятельность, выраженная в нормативных актах, определяющих цели, задачи и принципы борьбы с преступностью. 2. Особый вид практической
государственной деятельности, направленный на реализацию целей, задач и принципов борьбы с преступностью. 3. Научная теория о стратегии и тактике борьбы с преступностью. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/ [дата обращения: 26.01.2017.].
2
Уголовно-правовая политика есть целенаправленная деятельность государства,
фокусируемая на преступность и сопутствующие ей явления, с целью ее ограничения
(сдерживания) и превенции ее проявлений средствами уголовно-правового воздействия.
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что по нашему мнению относится к области криминалистической политики), всегда, с большей или меньшей интенсивностью, рассматривалось
в научных дискуссиях и муссировалось как средствами массовой информации, так и в политических дебатах1.
Вопрос о криминалистической политике нами поднимается не первый
раз. О проблемах криминалистической политики в области судебной
экспертизы мы писали и в Украине в XIX томе научных трудов Одесской
юридической академии [14]. Почему целесообразно и нужно говорить
о криминалистической, а не о криминальной или уголовной политике? По
нашему мнению, первая, базируясь на положениях криминалистической
науки2 в большей степени и более целенаправленно охватывает весь комплекс проблем (отвечает ее целям и задачам), нежели уголовная политика,
которая концентрируется, в первую очередь, на проявлениях преступности и правовой их оценке. Разрабатывая концепцию криминалистической
политики целесообразно более плотно заняться проблемой криминалистической стратегии, в отношении которой в научных кругах восточноевропейской школы криминалистики существуют значительные разночтения. Необходимо отметить, что вопросам криминалистической стратегии
много внимания уделяют украинские ученые, например, в учебнике
«Криминалистика» под редакцией В. Ю. Шепитько этой проблематике
посвящен целый раздел. Так, в традициях украинской криминалистической школы криминалистическая стратегия рассматривается как отдельная
категория, направление и наивысший уровень применения криминалистической тактики [15, с.252–254]. Она определена как сфера знаний по
противодействию преступности криминалистическими средствами на
отдаленную перспективу [16, с.782].
1
Политика – общее понятие подразумевает применение на практике искусства или
науки руководства и управления государствами или другими политическими образованиями. Во Всеобщей Литовской Энциклопедии политика определяется, как
универсальный способ организации общества, общая система регулирования жизни
людей, которая служит поддержанию общественного порядка, внутренней и внешней
стабильности регулируя конфликты. Политика охватывает различные сферы жизни.
Различаются внутренняя и внешняя государственная политика. Среди форм внутренней
политики упоминаются политика безопасности и правопорядка. См.: Visuotinė Lietuvių
Enciklopedija, t. XVIII, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius 2010, C. 517.
2
Криминалистическая наука исследует два тесно взаимосвязанных объекта: преступность с особым акцентом на ее функциональную сторону, которая внешне проявляется в действиях преступника и особую деятельность государственных структур,
направленную на познание, раскрытие, расследование и предупреждение преступных
деяний.
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Целесообразно более внимательно изучить этот институт в германской
школе криминалистики. В германской школе криминалистики термин
«Kriminalstrategie» [17] [18], который можно перевести, как «криминальную или криминалистическую стратегию» закрепился прочно и имеет
солидную научную базу.
Реализуя научный проект по вопросам сознания единого европейского криминалистического пространства 2020 [19] мы констатировали, что
сама идея имеет большое научное и практическое значение. В то же время
она является сложной, многоуровневой и имеющей широкий диапазон
дискреции, что требует дальнейшей ее проработки. Этот документ главным
образом посвящен экспертно-криминалистическому сегменту создания
единого европейского криминалистического пространства, носит по существу декларативный характер и в лучшем случае является своеобразной
зарисовкой. В нем не просматриваются концептуальные основы видения
криминалистической политики, как в общем контексте, так и в контексте
тактики и методики расследования преступных деяний. В то же время, не
является он основанием для всеобъемлющей стратегии криминалистической политики ни на национальном, ни на международном (европейском)
уровнях.
Уже поверхностный анализ реформирования правоохранительных
органов Литовской Республики показывает, что проводимые реформы
в основном не имеют долгосрочной перспективы и часто основаны на решении текущих вопросов, не связанных с долгосрочными государственными
стратегиями. Отдельной проблемой является реализация принимаемых
органами государственной власти и управления общих и отдельных программ (и планов по их реализации) борьбы с преступностью, а также профилактической деятельности в этой сфере. Хотя в таких программах и планах указываются адресаты, которые должны реализовать предусмотренные
направления деятельности, однако правоохранительные органы исходя из
своей компетенции, возможностей и видения интерпретируют их. Соответственно, в установленные сроки правоохранительными органами готовятся соответствующие отчеты по выполнению указанных программ и планов.
С формальной стороны часто все выглядит благопристойно. Другое дело,
что качественное изучение, анализ и оценка как этих программ, планов
и отчетов не имеет соответствующей глубины, так как за статистическими
данными и соответствующими лозунгами утрачивается стратегическое
видение происходящих процессов. Это требует не организационно-бюрократического подхода, а научного анализа и оценки.
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Серьезной проблемой по‑прежнему является вопрос реформирования
правоохранительных органов. Правоохранительные органы, в соответствии с ведомственной принадлежностью пытались и пытаются реформировать сами себя, в тоже время нет серьезных разработок направленных
на оценку стратегий правоохранительных органов в процессах такого
реформирования.
Осенью этого года мы выступили с инициативой научного проекта1
направленного на разработку научной концепции криминалистической
политики в Литве в стратегиях правоохранительных органов. Задачами
этого проекта должно стать:
– создание концепции национальной криминалистической политики
в контексте движения к единому европейскому криминалистическому
пространству;
– комплексное исследование состояния стратегий правоохранительных
органов и проводимых ими реформ;
– в контексте разработанной концепции криминалистической политики предложить модель проактивного взаимодействия основных органов
правопорядка в области обеспечения общественной безопасности, а также раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
– оценить возможности и потенциал криминалистических НГО в сфере обеспечения общественной безопасности, профилактики преступности
и сопутствующих ей явлений, как на национальном, так и на международном уровнях;
– разработать предложения по применению инновационных методов
криминалистического просвещения как для различных групп сотрудников
правоохранительных органов, так и для представителей различных групп
гражданского общества.
По нашему мнению такой проект целесообразно реализовать в каждой
стране используя возможности международного сотрудничества, так как
это будет способствовать сближению концептуальных основ борьбы с преступностью на национальном уровне и будет реальным наполнением европейской декларации создания единого криминалистического пространства. Международное сотрудничество в этой области может реализоваться
и реализуется в различных формах, в том числе используя уже устоявшийся формат ежегодных международных конгрессов «Криминалистика и су1
Проект заявки «Lietuvos kriminalistinės politikos mokslinė koncepcija teisėsaugos
institucijų strategijose kaip postūmis užtikrinant bendrą Europos viešojo saugumo erdvę»
был зарегистрирован в Научном Совете Литвы под номером P-MIP-20–270.
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дебная экспертология: наука, обучение, практика». На этих конгрессах не
только обсуждаются новые научные идеи, но и могут инициироваться
совместные международные научные проекты.
Необходимо отметить и потенциал идеи создания «Европейской федерации криминалистических организаций», инициаторами которой
выступили Литовское криминалистическое общество, Польское криминалистическое общество и Международный конгресс криминалистов
(Украина). Меморандум об образовании такой федерации был подписан
в 2017 г. в г. Паланга (Литва) во время 13 Международного конгресса
«Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика».
В настоящее время проводятся интенсивные работы по подготовке
уставных документов федерации.
Обобщая, можно подчеркнуть, что разработка научных основ криминалистической политики в стратегиях правоохранительных органов и движение к единому европейскому криминалистическому пространству
должны стать среди первоочередных и актуальнейших задач криминалистов на всем европейском пространстве, а не только в странах ЕС.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВАНДАЛІЗМУ
Латиш Катерина Володимирівна,
кандидат юридичних наук, асистент
кафедри криміналістики Національного
юридичного університету імені Яро
слава Мудрого, м. Харків, Україна
Численні емпіричні дослідження підтверджують, що вандалізм зазвичай вчиняється в обстановці безконтрольності та безладу («Теорія
розбитих вікон»), у місцях, де відсутній належний рівень охорони та
контролю (наукова концепція «routine activity theory», М. Фелсон та
Л. Коен), але, разом з тим, наслідки вандалізму мають бути відкриті для
споглядання широкого загалу (принцип «економіки громадської уваги»).
Метою вандала є демонстрація своєї зневаги до предмету злочинного
посягання з особливим цинізмом, щоб наслідки його дій були відкритими
для споглядання громадськості, тобто, як правило, у громадських місцях.
З огляду на викладене, необхідним є впровадження систем відео конт
ролю публічних місць. Особливо це стосується пам’ятників, що знаходяться під охороною закону та встановлення яких було дискусійним питанням для громадськості.
Під час досудового розслідування однією з важливих проблем є пошук
очевидців та подальше отримання показань від них. З різних причин такі
особи відмовляються надавати свідчення, тому нагальним питанням
є звернення до так званих «німих свідків» – відеокамер зовнішнього спостереження, які фіксують об’єктивну інформацію.
Відеокамера, як інструмент розслідування, має відповідати таким
криміналістичним основам: 1) правильне розміщення відеокамер по периметру, у самій будівлі та над входами для здійснення точної ідентифікації особи з фіксацією на її обличчі, розміщення на прилеглих ділянках
масового скупчення людей, таких як вокзали, торгові центри, супермар91

кети, автозаправочні станції; 2) високий рівень розпізнавання, оснащення
інфрачервоної підсвіткою та іншими технологіями фіксації в умовах
низької освітленості, а також програмне забезпечення для розпізнавання
автомобільних знаків; 3) місце зберігання відеозаписів має бути розміщене на хмарному сервісі з достатньою кількістю пам’яті, щоб було забезпечено умови безперервності відеозапису, оскільки у межах досудового
розслідування зазначений відеозапис може бути відправлений з метою
встановлення наявності модифікацій шляхом оброблення відеокадрів.
Завдання системи відеоспостереження полягає не лише у фіксації
самого правопорушення, часу та осіб, які його вчинили, але й у попере
дженні та протидії його вчиненню. Саме за допомогою відеозаписів можна
швидко реконструювати подію, що відбулася, її хронологію та змоделювати фотопортрети осіб, які брали участь у вчиненні злочину.
З урахуванням емпіричної бази та рівня злочинності необхідно визначити рівні небезпеки кожного з районів та присвоїти відповідний клас
об’єктам, які найчастіше стають мішенню вандалів. Після чого розмістити
відповідні системи відеоспостереження за відповідними рівнями та класами безпеки. Так, у місцях з високим рівнем небезпеки встановити системи
біометричного моніторингу з розпізнаванням обличь та можливістю швидкого реагування з подальшим оперативним виїздом за місцем вчинення.
Важливим напрямком впровадження інформаційних технологій у процес фіксації правопорушень та пошуку осіб, що їх вчинили, є не лише
монтаж камер у відділеннях банків, банкоматах, зйомку на відеореєстраторах, пристроях спостереження за дорожнім рухом (у тому числі у транспортних засобах працівників поліції), але й монтаж камер на вхідні
двері житлових будинків, на домофони у під’їздах, магнітні рамки тощо.
Подібний досвід розміщення камер мають сусідні країни, що називають
такі системи «Безпечне місто» або «Розумне місто», фінансування яких
здійснюється з місцевих бюджетів за рахунок територіальної громади.
З метою отримання популярності вандали можуть знімати на відео
сам процес вчинення ними ж злочину задля подальшого розміщення в Інтернет-мережі. Так, під час масових заворушень навесні 2014 р. приватними особами – пересічними громадянами здійснювалася фіксація на
фото- та відеокамери саме облич учасників. За результатами аналізу таких
фото- та відеоматеріалів здійснювався розшук осіб, які брали участь у масових заворушеннях першого березня 2014 р.[8].
Разом з тим, результати фіксації (фото- та відеозображення) можуть
бути піддані сумнівам сторонами кримінального провадження, тому необ92

хідним є проведення портретної (габітоскопічної) експертизи за фотознімками та відеозаписом, яка є однією з форм ідентифікації особи [5, C.
5]. Ототожнення особи за фотокартками, в основі якого лежить детально
розроблена система опису ознак зовнішності (метод словесного портрету),
має досить давню історію. Цей окремий вид ідентифікаційних досліджень,
який у літературі називається ще фотопортретною експертизою, полягає
у роздільному та порівняльному аналізі зовнішніх прикмет особи, які
відобразилися на фотографічних знімках, із застосуванням спеціальних
методик зіставлення, суміщення, графічного моделювання і розрахунків
взаєморозташування ознак обличчя [2, C. 124–125].
Також призначення портретної експертизи здійснюється у випадках,
коли виявляється чи затримується особа, схожа з людиною, яка розшукується, та для встановлення факту причетності конкретної людини до
певної події, що знайшло відображення на фотознімках чи відео [7]. Основ
ними питаннями, що ставляться на вирішення портретної експертизи, є:
чи зображена на певному знімку конкретна особа (чи одна й та ж особа
зображена на представлених на дослідження об’єктах)? одна чи різні особи зображені на даних знімках?
Завданнями експертизи відеозвукозапису є встановлення технічних
умов та технології отримання відеозвукозапису, а також ототожнення особи за фізичними параметрами голосу [6]. В. Г. Гончаренко зазначає, що
отримання відеозвукозапису складається з трьох самостійних експертних
підвидів: технічного дослідження відеофонограм і засобів їх фіксації;
фоноскопічного дослідження акустичних сигналів, зафіксованих на відеофонограмах; лінгвістичного дослідження усного мовлення [1, C. 155].
Як зазначалося вище, останнім часом стало поширеним знімати на
відео вчинювані акти вандалізму та викладати їх у Інтернет-мережу. У таких випадках слід встановлювати особливості виготовлення цих відеозаписів, речовини та інші знаряддя, що використовувалися, а також за
можливості учасників цього відео. Що стосується експертного дослідження відеозаписів, то, як зазначає О. М. Зінін, відеокадри досліджуються
подібно до фотографічних зображень, що є некоректним з огляду на відмінність принципів фіксування зовнішності, а тому вимагають застосування нових підходів до аналізу самих зображень та зафіксованих на них
ознак зовнішності. Проте існуючі методичні рекомендації з проведення
експертного дослідження кадрів відеозапису зводяться в основному до
аналізу способів відеозйомки, можливостей технічного коректування зображень [4, C. 152].
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Основними завданнями портретної (габітоскопічної) експертизи є ідентифікація особи за фотознімками (фотокарткою) та відеозаписом, а експертизи відеозвукозапису є ототожнення особи за фізичними параметрами
голосу. У літературі цю експертизу ще називають фоноскопічною під якою
розуміють вид криміналістичної експертизи, до числа основних завдань
якої належать ідентифікація людини за голосом, а також ототожнення звуко- і відеозаписуючої апаратури [9, C. 465]. Це зумовлено тим, що в процесі розкриття цієї категорії злочинів використовуються технічні засоби
контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів [3, C. 76].
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ
В КРИМІНАЛІСТИЧНУ ТАКТИКУ
ТА ПРАКТИКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Лукашевич Віталій Григорович,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, заступник
директора Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, Україна
Із організаційного боку, традиційно (Р. С. Бєлкін), криміналістична
тактика розглядається як комплекс заходів з утворення оптимальних умов
для вибору й застосуванню найбільш ефективних і доцільних у конкретній
слідчій ситуації – слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та низки інших процесуальних, пізнавально-тактичних і допоміжних заходів – спрямованих на досягнення максимальних результатів
за мінімальних витрат часу, засобів і сил.
Усе це пов’язується та передбачає обов’язкову умову – налаштування
ефективної взаємодії з усіма учасниками (сторонами) конкретного кримінального провадження (слідчим суддею, прокурором, слідчим, оперативними підрозділами, відповідними особами органів влади, державних
і громадських установ, організацій, підприємств, захисником, громадськістю тощо). Зрозуміло, що у цій взаємодії на перший план висуваються
питання координації дій її учасників і своєчасного та постійного (сталого) обміну інформацією між ними. Іншими словами, вони є учасниками
єдиного за своєю сутністю ситуаційно зумовленого багатобічного процесу спілкування в межах і за приписами чинного КПК України.
Із психологічного боку інформація (фактична, змістовна сторона доказів), що отримана під час розслідування, «об’єктивно» впливає на свідомість (певним чином формує її) її учасників і суттєво корегує їхні
мисленево-вольові процеси, що задіяні у прийнятті відповідних тактичних
і процесуальних рішень.
У цьому сенсі мова йде про те, що всі учасники (сторони) кримінального провадження підпорядковуються тим самим природним соціальнопсихологічним законам, як і всі інші люди, що само по собі ускладнює
конструктивне неупереджене (а, інколи, й адекватне) сприйняття того, що
відбувається під час кримінального провадження.
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Крім того, нові завдання якісного оновлення механізмів оптимальної
організації кримінального провадження у сучасних умовах, потребують
й пошуків нових концептуальних підходів у цьому напрямі.
Однією з перспективних у методологічному плані, що реалізує міждисциплінарну філософію і розвиває нову парадигму теорії систем, є синергетика, або теорія самоорганізації.
Поняття «синергетика» виникло порівняно недавно, цей термін походить від грецького synergeja – «співдія», «спільний», «узгоджено діючий» («діючий разом»). Цей термін запропонував у 1969 р. відомий німецький науковець, заслужений професор Штутгартського університету
Герман Хакен. [1, с. 19].
Синергетичний підхід формує нове бачення систем різної природи як
складноорганізованих об’єктів і розглядає рушійні сили, механізми і закономірності еволюційних процесів у них. З його допомогою досліджуються складні системи, що складаються з взаємодіючих частин, компонентів та елементів. Саме ця взаємодія частин/компонентів/елементів
складних систем породжує просторово-часові та функціональні структури за допомогою їхньої самоорганізації.
Синергетика намагається знайти основні принципи самоорганізації
складних систем, не зважаючи на природу їхніх складових. Тому сьогодні синергетичний підхід застосовується для вивчення не лише складних
фізичних, хімічних, біологічних систем, але також у психології та психіатрії, соціології, у теорії організації під час дослідження економічних
систем, сфері менеджменту підприємництва, виробничій практиці тощо
(Р. Абдєєва, Т. Акімова, І. Ансофф, О. Бондар, Г. Хакен, О. Гошовська,
Г. Ліхоносова, Л. Мельник, О. Хандій, О. Хитра Д. Чистілін, Г. Шевцова
та інші). На думку дослідників при характеристиці взаємодії окремих
елементів і підсистем у процесах функціонування й розвитку систем
будь-якої природи ключову роль відіграє саме феномен синергізму, або
синергії, що дає сумуючий ефект, який полягає у тому, що при взаємодії
двох або більше факторів їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їх суми. Його провідна ідея – виявити
(і використати) взаємодію між окремими взаємодіючими об’єктами, а не
описувати систему як звичайну суму її простих і незалежних об’єктів
[2, с. 221–228].
Це, по суті, є вчення про взаємодію, але на новому філософському
рівні розвитку науки. Він позначає новий напрям міждисциплінарних наукових досліджень, в якому методи, розроблені в одних сферах знань,
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застосовуються в інших. Це – певна система поглядів на навколишній світ,
яка дає змогу об’ємно, багатовимірно досліджувати певний процес чи
явище й отримувати нові наукові результати [3, с. 7].
У соціально-психологічних дослідженнях людської взаємодії синергічний ефект проявляється у тому, що комбіноване (комплексне) використання кількох взаємоузгоджених стратегій виявляється кориснішим,
аніж ізольоване впровадження якоїсь однієї. Адже при цьому різні фактори так впливають один на одного, що здатні разом досягти більшого,
ніж за окремого їх застосування. Тобто, сумарна віддача від кількох
факторів може бути вищою, ніж сума показників незалежного їх використання. Так, І. Ансофф, відносно до економіки, трактував синергізм
як явище, коли доходи від спільного використання ресурсів перевищують
суму доходів від використання цих же ресурсів окремо, застосовуючи
цей термін для оцінки взаємозв’язків видів діяльності всередині певної
фірми [4, с. 26].
Дослідники цього явища застерігають, що синергічний ефект у сфері
управління виникає тоді, коли для виконання якогось завдання вдається
зібрати однодумців, котрі доповнюють один одного і разом досягають
високих результатів. Позитивний ефект досягається тоді, коли учасники
взаємодії принаймі не заважають один одному.
Але на практиці проблема полягає у тому, що окремі організаційні
одиниці не завжди прагнуть до кооперації, а інколи навпаки – займають
позицію конфронтації.
Тому, для досягнення позитивних синергічних ефектів у взаємодії
необхідна гармонійна система цілей, оптимальна структурна побудова,
а також стратегії діяльності її учасників [5, с. 15–26; 5, с. 16].
Тому, з урахуванням зазначених вище рекомендацій та застережень,
ми пропонуємо спробувати застосовувати розроблений в теорії систем
синергетичний підхід до аналізу та розумінню взаємодії учасників (сторін) у кримінальному провадженні з метою виявлення соціально-психологічних механізмів підвищення їхньої ефективності.
У цьому плані зазначимо, що таку спільну взаємодію (що поєднує
знання і зусилля) кількох учасників кримінального провадження слід
організувати у такий спосіб спілкування, щоб вона мала взаємно посилюватися. Тобто має посилюватися ефект взаємодії учасників кримінального провадження, який би характеризувався тим, що їхня спільна дія (спілкування) істотно перевищила б просту суму дій кожного. Звідси, спілкування під час кримінального провадження уявляється єдиним процесом
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в якому взаємодіють різні учасники з різною метою та власними уподобаннями й пристрастями. Звісно, що в загальному (організуючому) плані
вони об’єднані завданнями, передбаченими ст. 2 КПК, але цього, на нашу
думку, недостатньо.
У цьому всеохоплюючому процесі спілкування (кримінальному провадженні) наскрізним об’єднуючим (узгоджувальним) фактором, усіх без
винятку учасників (сторін), що беруть участь у здійснення системи пошукових, пізнавальних, посвідчувальних та правозабезпечувальних заходів (проведенні слідчих (розшукових) дій), які є важливою обов’язковою
складовою процесуальної форми кримінального провадження в цілому,
виступає, на наше переконання, психологічний механізм установлення,
підтримання та збереження психологічного контакту між ними.
Звідси постає проблема досягнення певного взаємопорозуміння та
подолання можливого негативного сприйняття один одного різними учасниками цього процесу.
Вирішувати цю проблему, на нашу думку, слід комплексно. Для початку слід провести синергетичний аналіз організації кримінального провадження. За його результатами розробити криміналістичну концепцію
наскрізної стратегії та тактики встановлення та підтримання психологічного контакту між учасниками продовж усього кримінального провадження. А потім, на її основі розробити відповідні практичні рекомендації
різним сторонам (учасникам) кримінального провадження.
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
Мусієнко Олег Леонідович,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна
Розвиток в Україні інформаційного суспільства та впровадження новітніх інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Указом Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» від 20 жовтня 2005 р.
№ 1497/2005 визнано одним із пріоритетних напрямів державної політики.
Концепцією Національної програми інформатизації, схваленою Законом
України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», визначено, що у сфері правоохоронної діяльності якісно нова організація специфічних режимів зберігання та оброблення інформації, зв’язок із міжнародними правоохоронними органами забезпечать реалізацію активної,
наступальної стратегії у боротьбі з правопорушеннями, корупцією, організованою злочинністю, застосування нових інформаційних технологій
у розкритті злочинів.
Як зазначає В. Ю. Шепітько, основними напрямами використання
інформаційних технологій під час розслідування злочинів є створення
й ведення криміналістичних обліків, побудова суб’єктивних портретів,
користування базою законодавства України та іншими базами даних.
У сучасних умовах слідчим потрібні інформаційні технології для оптимізації управління процесами інформаційного забезпечення, здійснення
автоматизованого пошуку відомостей щодо будь-яких об’єктів, одержання формалізованих знань з усіх видів баз даних, що існують у світі, статистичного й географічного аналізу подій, пошуку окремих об’єктів і осіб.
Інформаційні технології незамінні під час планування, побудови робочих
версій, одержання орієнтовної інформації, побудови діаграм, схем, таблиць, графіків, моделей тощо. Вони надають можливість фіксувати доказову інформацію за допомогою цифрових засобів аудіо-, відео- та фотозйомки, проводити виміри відстаней між предметами під час огляду
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місця події, будувати плани і схеми місця події за допомогою загальних
і спеціальних програмних продуктів тощо [4, с. 196–197].
З розвитком нових інформаційних технологій посилилася тенденція
до використання персональної комп’ютерної техніки, розширилися сфери
її застосування. Унаслідок цього, виникли позитивні тенденції, серед яких:
загальне підвищення рівня комп’ютерної грамотності працівників правоохоронних органів, розширення переліку комп’ютерних інформаційних
обліків; розширення «географії» використання сучасних засобів
комп’ютерної техніки в усіх сферах діяльності, розвиток технологій електронної обробки інформації; створення комп’ютерної мережі обміну інформацією [2, с. 314].
При розслідуванні злочинів, найбільш часто використовується цифрова фотографія за допомогою якої відбувається фіксація і дослідження
обстановки місця події, різних слідів і речових доказів. Використання
новітніх технологій і спеціальних програм у цифровій фотографії дозволяє
моделювати обстановку на місці злочину шляхом створення віртуальної
зорової моделі навколишнього середовища по якій можна буквально
«мандрувати», заходячи у будь-які приміщення та місця, збільшувати зображення окремих предметів та речей, а відповідно краще їх розглядати,
«прокручувати» предмети по колу, оглядати їх з різних сторін, у різних
площинах і т.п. Використання таких технологій широко практикується
правоохоронними органами США та Великобританії.
Однією з новітніх наукових розробок із використанням фотокамер
є метод сферичної панорами. За його допомогою можна швидко і точно
зафіксувати місце події і застосовуючи спеціальне програмне забезпечення зробити його сферичний макет. Під час перегляду такого макету складається враження присутності на місці події, оскільки сферична панорама
відображає простір із максимальним кутом охоплення (360° по горизонталі та 180° по вертикалі). завдяки чому надається можливість повністю
показати навколишню обстановку місця, у якому установлено цифрову
фотокамеру. Цей метод є зручним для всіх учасників провадження, зважаючи на те, що у подальшому завжди можна переглянути взаємне розташування всіх предметів на місці зйомки. Крім того, можливості спеціального програмного забезпечення дозволяють об’єднати кілька сферичних
панорам в одну цілісну, тобто створити віртуальний тур, а відтак з’являється
можливість віртуального переміщення територією, де проводиться огляд
місця події, або іншої слідчої (розшукової) дії [3, с. 118–119]. Це дає можливість особам, які навіть не були присутні під час проведення слідчої
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(розшукової) дії формувати версії стосовно тих чи інших елементів механізму злочину, вивчати матеріальну обстановку досліджуваного приміщення, або ділянки місцевості.
Впроваджується в практичну діяльність з розслідування злочинів
система оптичної візуалізації (RUVIS). Вона прийшла не на заміну, а для
доповнення існуючих традиційних фізико-хімічних методів дактилоскопії
для виявлення і фіксації слідів людини [1]. Система оптичної візуалізації
RUVIS використовує технологію формування зображення по відбитому
ультрафіолетовому випромінюванню, відому під абревіатурою RUVIS,
щоб визначати місцезнаходження на більшості непористих поверхонь
прихованих відбитків пальців, які є невидимими для неозброєного ока.
При цьому не потрібне попереднє застосування дактилоскопічних порошків, хімікалій або обробки окурюванням. На відміну від систем, що
використовують спеціальні джерела освітлення й лазери, прилади RUVIS
не залежить від навколишнього освітлення й можуть використовуватися
в різних умовах – при денному світлі або в повній темряві, у закритому
приміщенні або на відкритому повітрі.
Ефективним під час розслідування злочинів є використання під час
проведення огляду місця події систем глобального супутникового позиціювання (приладів JPS та ін.), лазерних ЗD сканерів тощо. Наприклад, нині
під час проведення огляду місця події на відкритій місцевості, коли немає
надійних орієнтирів, можуть використовувати прилади JPS. Малогабаритні електронні прилади надають можливість оперативно фіксувати географічні координати будь-якої точки, розташування об’єктів на місці події,
відстані між ними. Крім того, науково-технічним засобом, що забезпечує
комплексну фіксацію обстановки на місці події з точним відображенням
зовнішнього вигляду, форми, вимірювань відстані між об’єктами, кутів їх
взаємного розташування та розмірів з можливістю її дослідження загалом
через будь-який час, є лазерні ЗD сканери з відповідним програмним забезпеченням. Зокрема, це прилади DeltaSphere3D Laser Scanner або
ScanStation фірми Leica, Imager фірми Z+F зі спеціально розробленим для
оглядів місця події програмним забезпеченням [5, с.164].
Розвиток комп’ютерних технологій, науки, накопичення теоретичних
рекомендацій дають змогу для створення нових методів роботи, підвищення професіоналізму та збільшення корисної дії кожного органу прокуратури, слідства й суду. Вимоги часу змушують розвиватися кожну галузь знань. Сьогодні досягнення у сфері програмування дозволяють
створювати локальні бази даних з широкими можливостями використання внесеної інформації.
101

Література:
1. Методика дактилоскопічної експертизи. Експертна спеціальність 4.6.
«Дактилоскопічні дослідження» [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://5fan.info/merbewmerrnaqasotr.html.
2. Рогатюк І. В. Використання інформаційних технологій у досудовому розслідуванні: сучасний стан і перспективи розвитку // Науковий вісник національної
академії внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 312–320.
3. Семенов В. В. Використання новітніх технологій та досягнень науки й техніки в кримінальному провадженні / В. В. Семенов, А. І. Терешкевич // Криминалистика и судебная экспертиза. 2015. Вып. 60. С. 117–125.
4. Шепітько В. Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності / В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва // Питання боротьби зі злочинністю / ред.
кол. В. І. Борисов та ін. Х.: Право, 2009. Вип. 19. С. 194–202.
5. Юсупов В. Сучасні напрямки розвитку криміналістики в Україні // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 163–166.

БІОМЕТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ:
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ І ІННОВАЦІЇ
Негребецький Владислав Валерійович,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна
Події 11 вересня 2001 р. ознаменували новий етап у розвитку й застосуванні біометричних технологій. Раніше ці технології застосовувалися в основному у військових галузях і системах доступу до об’єктів підвищеної таємності. Зараз вони стали використовуватися набагато більш
широко. Прикладом цьому в може служити презентація компанією Apple
нового продукту Iphone X, на якій була продемонстрована робота біометричної системи розпізнавання зовнішності, якої оснащена дана модель.
Кілька років раніше була представлена модель Iphone c вбудованим дактилоскопічним сканером. Таким чином, біометричні технології в цивільній
сфері з успіхом застосовуються в системах доступу до високотехнологічних побутових пристроїв.
Відповідно й у криміналістиці застосування біометричних технологій
теж набирає оберти. Так, широке поширення набули автоматизовані дак102

тилоскопічні ідентифікаційні системи (АДІС), що використовуються
в кримінальній реєстрації. Наприклад, у Харкові в 2002 році була введена
в експлуатацію АДІС «Дакто-2000» [1, c.142]. Перевага такої системи,
стало очевидним, коли в період із серпня 2002 р. по березень 2010 р. завдяки використанню цієї системи було встановлено 988 осіб, причетних
до нерозкритих злочинів, установлені особи 629 невпізнаних трупів, 164
випадку приховання особами своїх анкетних даних, об’єднано 27 кримінальних проваджень.
Взагалі в експертній службі МВС України за роки існування функціонувало біля 10 різних видів і версій АДІС («Папилон», «Дактомат»,
«Монна Ліза», «Сонда», «Сонда+», «DEX», «УкрDEX» та ін.) [2, c.1081].
В 2017 році Уряд України затвердив Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців
та осіб без громадянства [3]. Документом визначено, що це автоматизована
система, створена в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, за допомогою якої забезпечується встановлення особи іноземця та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну, виїжджають з України, здійснення контролю за додержанням ними правил перебування на території нашої держави. Система фіксації біометричних даних
має посилити безпеку перетинання кордону, запобігти в’їзду в країну небажаних елементів, удосконалити та прискорити прикордонний контроль.
Інформація з цієї системи передаватиметься до Національної системи верифікації та ідентифікації громадян України, іноземних держав та осіб без
громадянства, що й слугуватиме посиленню безпекового чинника.
Ідея створення біометричних систем була пов’язана з необхідністю
створення систем безпеки до стратегічних об’єктів. Така технологія потрібна для того, щоб в автоматичному режимі розпізнати конкретну особу,
якій у випадку підтвердження особи буде наданий доступ до об’єкта [4,
c.39]. Таким чином, біометрична технологія – це методи й засоби автоматичної ідентифікації й підтвердження особи людини, засновані на фізіологічних або поведінкових характеристиках . Для того, щоб технологія
була біометричною, необхідно, щоб вона була придатна для використання
автоматизованими засобами, тобто без участі людини − контролера. Розпізнавання повинне відбуватися швидко в реальному часі.
Іншої немаловажною характеристикою біометричної технології є здатність одержання так званого біометричного зразка (або вибірки) з наданих
для аналізу ознак об’єкта. Наприклад, в автоматизованих системах дактилоскопічної реєстрації спочатку отримують дактилокарту, яка далі пере103

творюється в цифровий графічний файл. Далі система в автоматичному
режимі аналізує й розпізнає ідентифікаційні ознаки будови папілярних
ліній. У результаті на екрані комп’ютера відображається дактилокарта
з розпізнаними ознаками. Далі оператор має можливість підкорегувати
розміщення ідентифікаційної ознаки на графічному зображенні, якщо
відбулася помилка розпізнавання. Після підтвердження оператором правильності дій програма зберігає біометричний зразок.
Якщо технологія біометрична, то до зразка пред’являються такі вимоги: він не повинен займати багато місця. Згідно з існуючими у світі
стандартами для різних біометричних технологій − це декілька кілобайт.
Це пов’язане з тим, що біометричний зразок може бути переданий по каналах зв’язку, і важлива швидкодія такої системи. Чим менше місця займає
зразок у біометричній базі, тем менше сама база й швидше проводиться
пошук. Наприклад, в Австрії звичайний патрульний автомобіль поліції
підключений до системи дактилоскопічної реєстрації. Завдяки встановленому в автомобілі дактилоскопічному сканеру в затриманого можна відібрати зразки його слідів рук і відразу ж перевірити по картотеці.
Необхідною характеристикою біометричної системи є ступінь стійкості до помилок [5, c.102]. Це означає низький відсоток помилок, які
можуть бути допущені при розпізнаванні. Причому мова йде про два
різновиди помилок: 1. помилка неправильної відмови (FRR – False Reject
Rate); 2. помилка неправильного пропуску (FAR – False Accept Rate). Помилка неправильної відмови виникає у випадку, якщо система не розпізнала об’єкт по наявному зразку, а помилка неправильного пропуску – у випадку, якщо система розпізнала об’єкт, який не відповідає зразку. Однак,
біометрична система допускає лише невеликий відсоток помилок, тому
характеризується підвищеною точністю. Таким чином, використання такої
системи у боротьбі зі злочинністю є перспективним і інновацією.
На нашу думку, біометричні технології в криміналістиці можуть використовуватися в таких областях:
1. В автоматизованих системах кримінальної реєстрації;
2. У біометричних документах, що використовуються для посвідчення особи (наприклад, біометричний паспорт);
3. При проведенні деяких видів судових експертиз (наприклад, судовофоноскопічна експертиза, ДНК-аналіз);
4. В автоматизованих системах пошуку злочинців і терористів за геометрією обличчя. Зручно те, що для одержання цифрового зображення
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особи людини придатна звичайна відеокамера або фотоапарат, які можуть
бути встановлені в громадських місцях.
У науково-дослідній літературі звертається увага на необхідність залучення вітчизняних виробників до розробки біометричних систем [6, c. 183].
Ще однієї важливою передумовою розвитку й використання біометричних систем у криміналістиці є підготовка кваліфікованих кадрів. Як
правило, усі ці системи є високотехнологічними, тому необхідна відповідна підготовка персоналу.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДСЛІДНОСТІ КІБЕРЗЛОЧИНІВ
Неділько Ярослав Валентинович,
аспірант І-го року навчання КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
У зв’язку з поширенням інформаційних технологій з’явився новий вид
криміногенного характеру – злочини, що вчиняються з використанням
інформаційних технологій, який отримав назву «кіберзлочини». Одним із
проблемних питань даного виду злочину є визначення органу досудового
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розслідування, який повинен здійснювати розслідування, для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Важливе значення в цьому відіграє інститут підслідності кримінальних
проваджень, який не тільки забезпечує процесуальні гарантії прав і законних
інтересів сторін та інших учасників провадження, а й ефективну організацію
державою досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Основні положення підслідності кримінальних проваджень у вітчизняному законодавстві закріплені у ст. 216 КПК України [1]. Термін «підслідність» також використовується у ст. ст. 214, 216, 218 КПК України [1].
Разом з тим, законодавець не наводить визначення даного поняття чим
створює виникнення певних дискусій серед науковців та практиків щодо
його тлумачення.
Науковці, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко вважають, що підслідність – це сукупність встановлених законом ознак кримінального
провадження, відповідно до яких вона належить до віддання того чи іншого органу розслідування [2, c. 97].
На думку В. М. Тертишника, підслідність – це сукупність встановлених
законом ознак кримінального провадження, відповідно до яких встановлюється конкретний слідчий орган, компетентний проваджувати слідство
[3, c. 425].
Більш ширше наводить визначення підслідності Ю. І. Кицан, який
пропонує не обмежуватися двома основними ознаками підслідності: сукупністю властивостей кримінального провадження та повноваженнями
органу досудового розслідування, а розглядати підслідність як правовий
інститут, правові норми якого визначають також й умови, підстави і порядок передачі кримінальних проваджень від одного органу іншому, процесуальний порядок вирішення спорів про підслідність, правові наслідки
порушення правил підслідності [4, c. 295].
Слушно зазначає Е. А. Пряшников, що будь-яка неясність і невизначеність поняття, відображеного в законодавстві, у процесі застосування
закону породжуватиме суперечки, різні думки та інші несприятливі наслідки [5, c. 116].
На практиці нерідко виникає питання підслідності між органами досудового розслідування у кіберзлочинах. Адже всі докази, зібрані під час
досудового розслідування органом, до якого не належить за підслідністю
розслідування зазначених категорій злочинів, за результатами судового
розгляду можуть бути визнані недопустимими і у відповідності до ч. 2
ст. 86 КПК України не можуть бути прийняті судом та враховані при по106

становленні вироку, оскільки вони зібрані неналежним суб’єктом досудового розслідування.
Так, Шевченківський районний суд м. Києва, розглядаючи кримінальне провадження у вчиненні особою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4
ст. 190 КК України, за яким досудове розслідування проводилось слідчими Генеральної прокуратури України, у вироку констатував, що зі змісту
частин 2, 3, 5 ст. 216 КПК України злочин, передбачений ст. 190 КК України, не є підслідним слідчим органам безпеки, слідчим органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, детективам
Національного антикорупційного бюро України, а також слідчим органів
Державної кримінально-виконавчої служби України. Відповідно до
ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органів Національної поліції здійснюють
досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені
до підслідності інших органів досудового розслідування, уповноваженими на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному
провадженні є виключно слідчі органи Національної поліції. Отже, досудове розслідування у цій справі повинно було проводитись слідчими
органами Національної поліції. За результатами судового розгляду, суд
прийшов до висновку, що всі докази, зібрані під час досудового розслідування слідчими Генеральної прокуратури України, є недопустимими і не
можуть бути прийняті судом та враховані при постановленні вироку [6].
Частинами 2, 3, 5, ст. 216 КПК України проводиться розмежування, у яких
злочинах здійснюється досудове розслідування слідчими органів безпеки,
слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, детективам Національного антикорупційного бюро України,
а також слідчими органів Державної кримінально-виконавчої служби України. Наразі, у злочинах, передбачених ст. ст. 361–363–1 КК України, досудове
розслідування проводиться органами Національної поліції (ч. 1 ст. 216 КПК).
На практиці непоодинокі випадки, коли у злочинах даної категорії
досудове розслідування проводиться не органами Національної поліції,
до підслідності яких вони належать. Наприклад, особою вчиняється злочин, передбачений ст. 111 КК України (державна зрада), досудове розслідування у якому проводиться слідчими органі безпеки. Натомість у ході
розслідування з’ясовується, що особою вчинено і злочин, передбачений
ст. 361–2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими органів Національної поліції. Тоді прокурор у кримінальному провадженні постановою визначає підслідність всіх цих злочинів (ч. 10 ст. 216
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КПК). У зазначених випадках, як правило, підслідність визначається за
слідчими органів безпеки. На підтвердження цього свідчать статистичні
дані Генеральної прокуратури України про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку та результатів їх досудового розслідування. Так, у продовж
2018 року усього обліковано 2301 кримінальних правопорушень, тоді як
досудове розслідування органами Національної поліції здійснювалось
у 2241 кримінальному провадженні [7].
З метою протидії кіберзлочинам зареєстрований законопроект, поданий Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України (реєстр.
№ 8304 від 19 квітня 2018 року). У законопроекті пропонується внести
зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, посилити кримінальну відповідальність за скоєння злочинів у сфері
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем
та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, якщо вони вчинені стосовно об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також закріпити підслідність зазначених кримінальних правопорушень за слідчими
органами безпеки України [8].
На наш погляд, пропоновані зміни є слушними. Крім того, вважаємо
доречним підслідність злочинів, передбачених ст. ст. 361–363–1 КК України (у діючій редакції), віднести до підслідності працівників оперативних
підрозділів Служби безпеки України, які на практиці беруть активну участь
у виявленні, документуванні, викритті осіб, які вчинили ці злочини. Це
надасть цій службі додаткові кримінально-процесуальні важелі впливу
у боротьбі з кіберзлочинами.
Отже, встановлення чіткого нормативно-правового визначення підслідності кіберзлочинів є важливим механізмом у боротьбі з кіберзлочинністю,
що надасть можливість швидко та ефективно розслідувати дані види злочинів.
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КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД
ПРИ СудовО-медичній експертизі закритих травм
повітряносних шляхів у живих осіб
Ольховський Василь Олексійович,
доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри судової медицини, медичного правознавства імені засл. проф. М. С. Бокаріуса
Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна
Губін Микола Володимирович,
кандидат медичних наук, доцент, доцент
кафедри судової медицини, медичного правознавства імені засл. проф. М. С. Бокаріуса
Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна
Балановський Вячеслав Володимирович,
завідувач відділом судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших
осіб Харківського обласного бюро судовомедичної експертизи, м. Харків, Україна
Травми під’язикової кістки, гортані та трахеї, які є важливими утвореннями повітряносних шляхів людини (ПШЛ) в ділянці шиї, достатньо
109

часто призводять до розвитку гострої дихальної недостатності, асфіксії
та смерті постраждалих. Потерпілі з несмертельними травмами ПШЛ
також досить часто звертаються до судово-слідчих органів для проходження судово-медичної експертизи із визначення ступеня тяжкості отриманих
тілесних ушкоджень. При цьому, терміни проведення такої судово-медичної експертизи є одним із критеріїв якості роботи судово-медичних експертів. Це, в свою чергу, пов’язано з тим, що від оперативності роботи
судово-медичних експертів, залежить своєчасність справедливого винесення рішення слідчим або судом в ході розслідування цивільних або
кримінальних справ. Необхідно підкреслити, що основним нормативним
документом при виконанні цього виду судово-медичних експертиз є «Правила судово-медичного визначення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень» (далі – Правила), затверджені Наказом № 6 МОЗ України від
17.01.1995 р. Відповідно до вказаних «Правил…», судово-медична оцінка
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень повинна здійснюватись за кінцевими результатами травми. При травмах органів ПШЛ кінцеві результати
ушкоджень можуть визначатись у термін понад 3–9 міс. Такі строки можуть суттєво затримувати розслідування кримінальних судово-слідчими
органами. Введення в дію нової редакції Кримінально-процесуального
кодексу України (19.11.2012 р.) та введення єдиного реєстру досудових
розслідувань вимагає ще більш чіткого дотримання строків проведення
слідчих дій. Термін проведення судово-медичної експертизи не повинен
перевищувати 1 місяць. Однак відповідно до п. 4.11 «Правил…», якщо
кінцевий результат тілесного ушкодження у експерта не викликає сумнівів,
він може визначати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, не очікуючи
його визначення. Але для цього необхідно спрогнозувати кінцевий результат травми, а останнє можливо лише за наявністю чітких морфо-клінічних
критеріїв оцінки досліджуваної травми. Наряду з цим, як показує аналіз
фахової літератури, щодо судово-медичної оцінки кінцевих результатів
зазначених травм при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень,
чітких морфо-клінічних судово-медичних критеріїв ушкоджень ПШЛ
експертам не пропонується.
Виходячи з викладеного, метою даної роботи став аналіз та морфоклінічна характеристика тілесних ушкоджень постраждалих з закритою
тупою травмою деяких органів ПШЛ під час експертизи живих осіб для
визначення можливості встановлення чітких судово-медичних критеріїв
оцінки кінцевих результатів зазначеної травми.
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Матеріалом для аналізу стали висновки судово-медичної експертизи
із приводу тупої травми деяких органів ПШЛ у живих осіб, проведеної на
базі Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи (ХОБСМЕ) протягом 2005–2019 рр. Також нами проаналізовані архівні висновки експертів відділу комісійних судово-медичних експертиз та відділу
експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб ХОБСМЕ за вказаний
період часу. Всього було опрацьовано 63 висновки судово-медичних експертиз.
Аналіз проведених спостережень показав, що у 33 експертизах (52,4 %
випадків) зазначалось про травми гортані, які супроводжувались виникненням гострих посттравматичних ларингітів. Необхідно зазначити, що
в деяких випадках, при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
у цих постраждалих, терміном визначення кінцевого результату травми
експерти помилково вважали останнє звернення постраждалого за медичною допомогою. За ступенем тяжкості тілесних ушкоджень ці випадки
травм ПШЛ у 20 експертизах (31,7 % спостережень) розцінені, як легкі
тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я (відповідно до п. 2.3.2. «б» «Правил…»), в 13 експертизах (20,6 % спостережень) – як легкі тілесні ушкодження (п.2.3.2. «а» «Правил…»).
У 17 експертизах (26,9 % спостережень) у постраждалих встановлено
наявність гематоми та набряк м’яких тканин гортані, який в 5 випадках
(7,9 % спостережень) призводив до звуження її просвіту. В 11 експертизах
(17,5 % спостережень) у постраждалих встановлені переломи хрящів гортані. При визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та оцінці
кінцевих результатів травм ПШЛ в ході цих експертиз, експерти також
переважно орієнтувались на тривалість лікуванні постраждалого, або
керувались консультативним висновком лікаря отоларинголога, який входив до складу експертної комісії. Травми ПШЛ у цих експертизах були
розцінені: в 12 випадках (19 % спостережень), як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я (п. 2.3.2. б «Правил…»), в 16 випадках (25,4 % спостережень) – як тілесні ушкодження
середнього ступеню тяжкості за критерієм тривалого розладу здоров’я
(п. 2.1.2 «в» «Правил…»). При цьому середній ступінь тяжкості тілесних
ушкоджень встановлений у 5 постраждалих (7,9 % спостережень) при наявності стенозу (звуження) гортані та у 11 випадках (17,5 % спостережень) – при наявності переломів хрящів гортані.
В 3 експертизах (4,8 % спостережень) травм ПШЛ (1 випадок травм
гортані з її гематомою та в 2 випадках травм гортані з розвитком посттрав111

матичного ларингіту), експертами встановлено наявність у постраждалих
ознак механічної асфіксії. Тому такі тілесні ушкодження судово-медичними експертами розцінені як тяжкі (згідно п. 2.1.3 «у» «Правил…»).
Отже, проведені нами дослідження дозволили зробити наступні висновки: 1. При судово-медичній експертизі живих осіб превалюють закриті травми ПШЛ, які не є небезпечними для життя та потребують ретельної судово-медичної оцінки за їх кінцевими результатами; 2. В нормативних документах та фаховій літературі на сьогодні відсутні чіткі
морфо-клінічні критерії для прогнозування кінцевих результатів травм
ПШЛ; 3. Аналіз окремих експертиз постраждалих з такими травмами
свідчить про суб’єктивний підхід при оцінці експертами їх кінцевого результату та відповідно до встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень; 4. Висновки експертів не обґрунтовуються відповідним комплексом
сучасних існуючих методів дослідження, зокрема променевої та функціональної діагностики; 5. Необхідно розробити алгоритм експертних дій
для прогнозування кінцевих результатів травм ПШЛ, який би базувався
на чітких морфо-клінічних критеріях їх оцінки.

ЗАСТОСУВАННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ
ПІД ЧАС ДОПИТУ ТА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Павлюк Наталія Вікторівна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного
юридичного університету імені Яро
слава Мудрого, м. Харків, Україна
Пізнавальна діяльність, здійснювана в процесі досудового розслідування уповноваженими суб’єктами (слідчим, прокурором, детективом) спрямована на встановлення обставин вчиненого злочину, що мав
місце, і пов’язана з вивченням ідеальних та матеріальних моделей, побудованих на підставі інформації, яка постійно доповнюється в ході розслідування. Матеріальні моделі відтворюють реально які-небудь предмети, обстановку, дії, явища і здебільшого передують формуванню уявної
моделі, виконуючи ряд важливих функцій, зокрема орієнтації, зіставлення даних для експертного дослідження. Ідеальні ж моделі – образи, що
мають певний зміст, виражений у поняттях. У криміналістиці ідеальні
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моделі представлені у вигляді криміналістичних версій, типових слідчих
ситуацій, типових способів вчинення злочину та ін. Існують і тактичні
прийоми проведення окремих слідчих (розшукових) дій, які засновані на
моделюванні, наприклад, моделювання з метою відтворення події злочину, зіставлення модельованої події та реальної картини місця події тощо
[1, с. 490].
Використання інноваційних методів й технологій, зокрема, методів
комп’ютерного моделювання та створення 3D – моделей на основі показань учасників кримінального провадження, результатів проведення
слідчих (розшукових) дій, судових експертиз й подальшої реконструкції
картини злочину або окремих його епізодів – сприяють оптимізації процесу встановлення істини та розкриттю злочину.
Сучасні технічні й технологічні можливості комп’ютерного моделювання дозволяють перетворити вербальний опис уявного образу об’єкта чи
події, що зберігається у свідомості людини, в безпосередньо спостережувану тривимірну, динамічну, просторово-орієнтовану модель цього образу,
з великою точністю і необмеженими можливостями деталізації зображення, що повністю нейтралізує мовні проблеми й вплив суб’єктивних особ
ливостей осіб, які взаємодіють в процесі допиту. Комп’ютерна модель, яка
візуалізує показання допитуваного, створена спеціалістом під час допиту
оформлюється як додаток до протоколу слідчої (розшукової) дії. Модель,
побудована пізніше в рамках провадження відповідної судової експертизи, –
як додаток до висновку експерта. Обидві моделі будуть слугувати доказами
у кримінальному провадженні. Застосування комп’ютерної моделі, для
візуалізації показань допитуваного, найбільш ефективно при можливості
її зіставлення з іншими моделями, заснованими на фактично встановлених
у кримінальному провадженні даних [2, с. 4–5].
Створення подібної 3D – моделі та її використання при розслідуванні
злочину можна простежити на прикладі роботи швейцарських дослідників. Для перевірки відомостей та різних версій за фактом про вбивство
літнього чоловіка його сином, а також з метою пояснення перебігу події,
що сталася, використовувалася тривимірна віртуальна реконструкція. Так,
перебуваючи у квартирі, під час суперечки з батьком молодий чоловік
здійснив в нього постріл з пістолета, в результаті чого батько помер.
У своїх показаннях син стверджував, що постріл стався випадково, коли
він впав на ліжко після поштовху отриманого від батька. Спеціалістами
була зроблена віртуальна 3D – реконструкція місця події й тривимірні
моделі тіл самого підозрюваного та жертви, їх точне розташування сто113

совно один одного. На підставі травм жертви візуалізовано траєкторію
польоту кулі. Були відтворені три можливі конфігурації й продемонстровані суду відеороликом, з обертанням зображення в 360º. Твердження
підозрюваного було спростовано, оскільки положення жертви не відповідало напрямку пострілу. У результаті отримано висновок про те, що
траєкторія віртуальної кулі не відповідає траєкторії кулі, описаної підозрюваним. Доведено, що постріл з пістолета здійснено під час перебування
підозрюваного у вертикальному положенні [3].
Як видається, використання можливостей інформаційних технологій
у досудовому розслідуванні є одним із головних напрямів підвищення
ефективності науково-технічного забезпечення розслідування злочинів.
Візуалізована 3D – модель події злочину може бути застосована під час
проведення допиту, що забезпечить повноту і точність фіксації повідомленої інформації. У разі виникнення перекручень у показаннях допитуваних осіб, які є наслідком добросовісної помилки при сприйнятті події,
чи прогалин у відомостях осіб внаслідок забування певних фактів, віртуальна 3D – модель місця злочину може застосовуватись як тактичний
прийом пред’явлення доказів з метою відновлення в пам’яті забутої інформації. Занурення у тривимірне середовище фактично надасть можливість свідкові або потерпілому знов опинитися на місці події, пригадати
та повідомити нові дані. При наявності конфліктної ситуації під час допиту особи, яка навмисно повідомляє неправдиві показання, пред’явлення
3D – моделі місця події із візуалізованими траєкторіями руху об’єктів,
розташуванням учасників події, може також слугувати тактичним прийомом, який передбачає спростування кожного неправдивого свідчення
конкретним доказом.
Під час проведення слідчого експерименту 3D – модель також може
слугувати засобом психологічного впливу на його учасників. Наприклад,
при перевірці версій щодо можливості виконання особою певних дій або
встановлення механізму події чи окремих її елементів – занурення учасників у тривимірний простір та наочна візуалізація результатів здатні
спростувати показання несумлінного учасника кримінального провадження, який має на меті ввести в оману слідство. Крім того, використання
цього тактичного прийому може допомогти уникнути певних ризиків:
здійснення втечі підозрюваною особою, знищення нею речових доказів
чи відведення від себе підозри, або навпаки, вчинення самообмови. Так,
демонстрування 3D – моделі навмисно зміненої речової обстановки місця
події з метою її відновлення особою, показання якої перевіряються, до114

зволить здійснити перевірку обізнаності цієї особи про місце злочину. Цей
тактичний прийом надасть можливість особі продемонструвати свою
поінформованість, а слідчому – спростувати неправдиві показання.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ТА ОБІГУ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Парфило Ігор Васильович
аспірант кафедри криміналістики
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна
Визначальною тенденцією розвитку сучасної криміналістичної науки
є застосування інноваційних методів та технологій у боротьбі із злочинністю. Одним із найбільш перспективних напрямків криміналістичних
досліджень виступають проблеми розроблення та запровадження іновацій
в методиці розслідування злочинів. У зв’язку з цим, слушним є твердження В. О. Коновалової, що основні новації полягають у зміні традиційних
поглядів на структуру методики розслідування і акцентуванні уваги на
виділенні і формулюванні в ній нових напрямів розкриття і розслідування
злочинів певного виду [1, с. 37]. Разом з тим, насьогодні більшість теоретичних і практичних аспектів розроблення іновацій та впровадження їх
у практику розслідування злочинів, на жаль, залишаються недостатньо
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дослідженими. Тому вивчення, дослідження та розроблення проблем застосування іновацій при розслідуванні фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів у сучасних умовах є актуальними і необхідними.
Вивчення та аналіз спеціальної літератури, присв’яченій цій проблематиці дають можливість виокремити, на наш погляд, деякі перспективні
напрямки застосування інноваційних технологій, які можуть підвищити
ефективність розслідування окремих видів злочинів, у тому числі й фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів. Це такі: 1) автоматизація процесу розслідування; 2) застосування інформаційних технологій для пошуку та фіксація слідів злочину; 3) застосування інформаційних технологій для формування криміналістичної характеристики
злочину та ін. Розглянемо їх.
Для удосконалення слідчої діяльності особливого значення набуває
автоматизація процесу розслідування таких злочинів, передусім, це
пов’язано із розробленням та використанням інформаційно-пошукових
систем. Серед них вагоме місце займає «Автоматизоване робоче місце
слідчого». На наш погляд, такого роду системи надають суб’єкту розслідування безліч переваг у виконанні його професійних функцій, зокрема,
істотно скорочують часові витрати слідчого на пошук необхідної інформації, мінімізують помилки. Вони оптимізують його роботу в цілому,
підвищують її якість і тим самим сприяють виробленню і прийняттю
своєчасних, обґрунтованих і найбільш раціональних рішень у процесі
кримінального провадження.
Нині існує нагальна потреба у створенні автоматизованих робочих
місць слідчого та централізованих інформаційно-пошукових систем з реєстрами Податкової адміністрації, Пенсійного фонду, ДАІ, Реєстраційної
палати, арештованого рухомого і нерухомого майна, телефонною базою
певних регіонів, ідентифікаційними номерами та кодами ЄДРПОУ та ін.
[3, с. 42]. Яскравим прикладом реалізації вказаної технології є створення
та використання онлайн-платформ відкритих баз даних (Опендатабот,
Юконтрол), які інтегрують та поєднують у зручному та доступному інтерфейсі інформацію з відкритих державних реєстрів про фізичних осіб,
а також суб’єктів господарювання, їх структуру, нерухоме майно, транспортні засоби тощо.
При розслідуванні фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських
засобів слід враховувати, що на сьогодні існує ряд джерел інформації
з відкритим доступом, зокрема, державні реєстри лікарських засобів
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України, документів щодо якості лікарських засобів, медичної техніки та
виробів медичного призначення, ліцензійні реєстри з промислового виробництва лікарських засобів, з імпорту лікарських засобів, з виробництва
лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та ін. На нашу думку, можливість використання таких
відомостей у режимі централізованої інформаційно-пошукової системи
відкритих баз даних значно підвищить ефективність інформаційного забезпечення при прийнятті рішень під час розслідування цієї категорії
злочинів.
Важливим напрямком застосування інформаційних технологій під час
розслідування фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів
є пошук та фіксація з їх допомогою різного роду слідів злочину. Такі сліди мають кореляційні зв’язки з характеристикою особи злочинця, даними
про способи та технологієї вчинення злочинів [2, с. 220]. При розслідуванні цієї категорії злочинів важливо звернути увагу на наявність електронних слідів, які можуть проявлятися: 1) на сайтах з продажу лікарських
засобів у глобальній мережі інтернет; 2) під час електронного листування;
3) при використанні дистанційного банківського обслуговування або
електронних платіжних систем.
Важливу криміналістичну інформацію під час розслідування таких
злочинів можна отримати на сайтах з продажу лікарських засобів. В Україні існує безліч Інтернет сервісів, які пропонують доставку лікарських
засобів через кур’єра або поштою. Сліди онлайн торгівлі фальсифікованими лікарськими засобами можна виявити в мережі Інтернет, а згодом,
виходячи з їх ознак, встановити вихідне підключення і технічний засіб,
з якого здійснювалися злочині дії. Відсутність необхідності застосування
реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та видачі покупцю фіскального чеку значно полегшує збут фальсифікованих лікарських засобів,
оскільки не залишає матеріальних слідів операції купівлі-продажу ліків.
Криміналістично-значиму інформацію можна отримати також при
вивченні даних електронного листування, сервісів обміну миттєвими повідомленнями. У багатьох випадках саме ця інформація дозволяє встановити факт реалізації фальсифікованих лікарських засобів та організаційні
схеми злочинів. Це пояснюється тим, що саме за допомогою мобільних
додатків (Telegram, Viber, Whats App, Messender та інші) здійснюється
комунікація злочинців за схемою «оптовий продавець – роздрібний продавець – споживач», що в свою чергу є джерелом криміналістично значущої інформації та допомагає у розслідувані цих злочинів.
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Найбільш популярним засобом оплати товарів або послуг придбаний
в мережі Інтернет є система дистанційного банківського обслуговування,
яка являє собою комплекс сервісів віддаленого доступу до банківських
послуг, при якому клієнт віддалено передає необхідні розпорядження,
використовуючи інформаційні технології (наприклад мобільний додаток).
Електронні сліди, які фіксують факт та реквізити платежу (сторони, призначення, сума) в такому випадку зберігаються у банку, що обслуговує
операцію та можуть бути надані на запит правоохоронних органів. Інша
ситуація спостерігається з використанням електронних платіжних систем,
зокрема сервісів «WebMoney» та «Яндекс гроші», оскільки їх використання можливе без відкриття рахунку та ідентифікації клієнта. Наведене
суттєво обмежує можливості правоохоронців щодо виявлення інформації
про подію злочину.
На сьогодні набувають поширення інформаційно-модельні системи,
які базуються на пошуку і обробленні статистичних (кількісних) показників, кінцевим результатом застосування яких виступають певні інформаційні моделі. Дійсно, сучасний стан комп’ютерних розробок дозволяє
виявити кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики певної категорії злочинів власне із застосуванням математичного оброблення репрезентативної вибірки інформації із кримінальних
проваджень. Саме комп’ютерні програми автоматизованого оброблення
емпіричних даних дозволяють установити найбільшу кількість кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики розглядуваної категорії злочинів [4, с. 165].
У зв’язку з цим, вважаємо, що формування криміналістичної характеристики злочинів, у тому числі фальсифікації та обігу фальсифікованих
лікарських засобів має здійснювати за допомогою сучасного програмного
забезпечення щодо автоматизованого оброблення емпіричних даних. При
цьому, на наш погляд, доцільним є використання у правоохоронній діяльності досвіду так званих програм управління проектами (task
management software), зміст яких полягає у накопиченні необхідної інформації про елементи криміналістичної характеристики злочину по завершеним кримінальним провадженням для її подальшого оброблення,
аналізу та використання у формувані таких характеристик.
Таким чином, застосування сучасних інноваційних методів та технологій при розслідуванні фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів значно підвищують ефективність інформаційного забезпечення при прийнятті процесуальних та тактичних рішень слідчого. Крім
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цього, запровадження такого роду іновацій спрямовані на удосконалення
слідчої та експертної діяльності, вони мають важливе теоретичне й практичне значення для розроблення типових слідчих ситуацій та слідчих
версій, сприяють визначенню найбільш оптимальної послідовності проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, визначають вибір та тактику проведення тактичних комбінацій та тактичних
операцій.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Самодін Артем Володимирович,
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри криміналістики
та судової медицини
Національної академії внутрішніх
справ, м. Київ, Україна
Сучасні тенденції інформатизації суспільства та впровадження цифрових технологій створюють підґрунтя для розгляду та вирішення питання щодо форм і напрямів їх використання у системі криміналістичних
знань під час розслідування кримінальних правопорушень.
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Такі аспекти вже знайшли своє відображення у наукових та навчальних
виданнях з криміналістики. Зокрема, у 2008 році у підручниках з криміналістики у розділі, який присвячений питанням криміналістичної тактики розглядались питання щодо основних напрямів використання сучасних
комп’ютерних технологій у судочинстві у контексті: використання універсальних програмних засобів (системи підготовки текстів шляхом набору
або сканування, використання пошукових Інтернет ресурсів, довідкових
правових систем); автоматизації обліків з використанням криміналістичних інформаційно-пошукових систем; автоматизації експертиз та досліджень; автоматизації процесу розслідування (наприклад, підсистема гібридного інтелекту «Розслідування» [5, c. 430–435].
Сьогодні, провідними вченими-криміналістами зазначені питання
розглядаються у контексті загальних положень криміналістичної техніки
з виокремленням нормативно-правових засад, основ, принципів, видів,
напрямів, а також форм використання у забезпеченні розслідування злочинів. Звертається увага й на питання, пов’язані з функціонуванням Єдиного реєстру досудових розслідувань, Автоматизованої системи документообігу суду, Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи,
Єдиного державного реєстру судових рішень [7, c. 41–47].
Існує й інший науковий підхід, коли проблематика сучасних інформаційних технологій розглядається у контексті криміналістичних технологій
у розслідуванні у розділі присвяченому теоретичним засадам науки криміналістики. Визначаючи технологічний аспект у системі техніко-криміналістичних, тактичних і методичних положень, прихильники такого
підходу виокремлюють напрями використання сучасних інформаційних
технологій у розслідуванні злочинів, зокрема: 1) в аналітичній роботі щодо
пошуку, фіксації, верифікації інформації, аналітична обробка структурованої та збереженої інформації, а також документальне оформлення результатів обробки; 2) фіксація і закріплення доказової інформації щодо
збору та аналізу мережевого трафіку певного комп’ютера, аналіз логів
тощо; 3) використання соціальних мереж у роботі слідчого як альтернативного джерела отримання інформації про особу [6, c. 41–47].
Висловлюються й окремі наукові позиції щодо напрямів використання обліків та автоматизованих інформаційних систем під час розслідування кримінальних правопорушень, наприклад від зареєстрованого злочину
до встановлення особи, яка його вчинила і навпаки – від особи до злочину [8, c. 27].
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Досить широко у наукових колах та серед фахівців-практиків обговорюються питання пов’язані із «електронним кримінальним провадженням» (наприклад, 25 липня 2019 року в Національній академії прокуратури України проведено круглий стіл «Електронне кримінальне провадження», за участю міжнародних експертів).
Активно у практику діяльності органів та підрозділів Національної
поліції України впроваджуються он-лайн технології реагування на заяви
та повідомлення про події, у тому числі й про кримінальні правопорушення. Наприклад, заяви та повідомлення про правопорушення або події до
підрозділу «102», крім скороченого номера «102», можуть надходити за
допомогою інших видів зв’язку, інтеграція яких із системою «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі – ІПНП) дозволена
Національною поліцією України, зокрема: у вигляді коротких текстових
повідомлень (смс-повідомлень); електронною поштою; з мобільних додатків; інших спеціалізованих програмно-технічних і технічних засобів.
Водночас, працівникам та поліцейським, що перебувають у складі слідчооперативної групи, у разі отримання від диспетчера (оперативного чергового) за допомогою планшетного пристрою або іншим шляхом завдання
про здійснення реагування на правопорушення або подію, необхідно за
наявності планшетного пристрою проставити в системі ІПНП відповідні
відмітки про прийняття виклику, прибуття на місце події, закінчення виконання завдання, обставини правопорушення та результати реагування [3].
У свою чергу ІПНП є функціональною підсистемою Єдиної інформаційної системи МВС України як багатофункціональної інтегрованої автоматизованої системи, що безпосередньо забезпечує реалізацію функцій її
суб’єктів, інформаційну підтримку та супроводження їх діяльності і становить сукупність взаємозв’язаних функціональних підсистем, програмно-інформаційних комплексів, програмно-технічних та технічних засобів
телекомунікації, які забезпечують логічне поєднання визначених інформаційних ресурсів, обробку та захист інформації, внутрішню та зовнішню
інформаційну взаємодію [2].
Часткове поєднання зазначених форм та напрямів використання у розслідуванні кримінальних правопорушень сучасних інформаційних технологій у майбутньому можливе за рахунок упровадження у діяльність
правоохоронних органів та судово-слідчу практику технологій «штучного
інтелекту», який, зі інформацією окремих веб-порталів дає змогу машинам
вчитися, використовуючи людський і власний досвід, пристосовуватися
до нових умов в рамках свого застосування, виконувати різнопланові за121

вдання, прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру та
включає у себе такі елементи як: машинне навчання, нейронна мережа,
глибоке навчання, когнітивні обчислення, комп’ютерне бачення [9].
Так зване «Комп’ютерне бачення», сьогодні вже використовується
у багатьох сферах суспільного життя, у тому числі й у правоохоронній
діяльності. Наприклад, у місті Києві з 2018 року успішно функціонує
комплексна система відео спостереження, користувачами якої є й службові особи правоохоронних органів та військових формувань [4]. За узагальненими нашими даними понад 50 % кримінальних правопорушень
у місті Києві, які вчиняються на відкритій місцевості де встановлено засоби відео фіксації розкриваються з використанням цієї системи. У свою
чергу її можливості на початковому етапі розслідування та під час роботи
слідчо-оперативної групи щодо такої категорії кримінальних правопорушень використовуються майже у всіх випадках.
Системи такого ґатунку за своїм програмним забезпеченням здатні не
лише зберігати інформацію, а й здійснювати її аналіз в режимі реального
часу. Наприклад, «Аналітична система ULA» (Україна) побудована на
інтелектуальному аналізі метаданих, вміє самостійно будувати різні складні сценарії пошуку залежно від цілей користувача, а її програмне забезпечення налагоджує взаємодію між окремими комплексами (аналітика
осіб за ознаками класифікації: вік та стать, етнічна приналежність, емоційний стан, місце, дата та час, елементи одягу; аналітика транспорту за
ознаками класифікації: марка та модель, тип, колір, місце та час, реєстраційні знаки, наявні порушення). Платформа також виконує моніторинг
зниклих та залишених предметів, аналізує дії осіб, час їх зупинок, прямування погляду тощо. За схожими алгоритмами та можливостями працюють
також системи компаній Verint Systems, Inc. (Ізраїль), Hikvision Digital
Technology Co., Ltd. (Китай) та ін.
Окреслені нами приклади використання сучасних інформаційних
у правоохоронній діяльності, зокрема й під час розслідування кримінальних правопорушень дозволяють стверджувати й про певний перегляд та
доповнення окремих положень криміналістичної тактики, а також методики розслідування з врахуванням сучасних перспектив запровадження
інституту кримінальних проступків у систему досудового розслідування.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ЕКСПЕРТНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПІДХОДІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ
СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – НЕОБХІДНИЙ
ФАКТОР ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
Сімакова-Єфремян Елла Борисівна,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи
Харківського НДІ судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса,
м. Харків, Україна
Серед головних завдань у сфері експертного забезпечення правосуддя
в Україні можна виокремити розширення бази знань експертів, розробку
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новітніх методичних комплексів, в тому числі, шляхом якнайшвидшої
адаптації сучасних зарубіжних методик та просування сучасних українських методик в зарубіжну практику.
Побудова ефективної системи проведення судових експертиз та експертних досліджень – це завдання, від вирішення якого залежать забезпечення конституційних гарантій доступу до правосуддя, гарантії захисту
державою прав і законних інтересів громадян і організацій, основа для
скорочення термінів здійснення правосуддя.
На сьогодні в Україні сформовані і продовжують розвиватися органічно взаємопов’язані єдині теоретичні та практичні основи проведення судової експертизи, що становлять базис вітчизняної науки про судову
експертизу. Основні етапи їх формування реалізувалися в створенні загальної теорії судової експертизи та розвитку її положень в окремих теоріях та експертній роботі шляхом проведення науково-дослідної діяльності з метою впровадження інноваційних методів та цифрових технологій
в експертну практику. Ефективність такого підходу підтверджена багаторічним досвідом не тільки України, а й зарубіжних країн. Як приклад
можна привести виконання фахівцями Харківського науково-дослідного
інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (далі – ХНДІСЕ) спільних наукових тем з фахівцями Національного Центру Судових
Експертиз Республіки Молдова, Національного бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія, з якими ХНДІСЕ укладено
міжнародні договори про взаємне співробітництво. Такі меморандуми про
міжнародне співробітництво укладені з багатьма іншими судово-експертними установами та закладами вищої освіти зарубіжних країн (Литва,
Румунія, Польща, Чорногорія, Молдова, Грузія, Вірменія, Казахстан, Білорусь та інш.).
Важливим кроком у напрямку інтеграції новітніх методів в діяльність
установи стало й отримання ХНДІСЕ ліцензії на освітню діяльність на
третьому рівні вищої освіти – з підготовки докторів філософії в галузі
права (судово-експертний профіль), в тому числі – для іноземців; відкриття аспірантури та докторантури . У 2018 році здійснено конкурсний відбір
претендентів: п’ять осіб пройшли перший рік навчання в аспірантурі,
сім – поза аспірантурою. Відповідно, у поточному році – сім осіб поступили до аспірантури , а ще вісім – пройшли конкурсний відбір для на124

вчання поза аспірантурою. Адже саме під час підготовки наукових кадрів
вищої кваліфікації у дисертаційних роботах за судово-експертним профілем відображаються оригінальні авторські новації в галузі судової експертизи.
Практичний досвід, накопичений в судово-експертних установах Міністерства юстиції України, визначив тенденції інтеграції методології
судово-експертної діяльності зі світовим судово-експертним співтовариством. Так, Харківський НДІ судових експертиз є членом Європейської
мережі судово-експертних установ (ENFSI) – самої представницької організації судових експертів у Європі, отримав атестат на відповідність
вимогам міжнародного стандарту ISO 17025; активно здійснюються заходи щодо розширення сфер акредитації на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 17020.
Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, Мін’юст
України здійснює відповідно до законодавства організацію експертного
забезпечення правосуддя, в тому числі, проведення науково-дослідних
робіт в галузі судової експертизи; забезпечує організацію роботи Науковоконсультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при
Міністерстві юстиції України; ведення Державного реєстру атестованих
судових експертів та Реєстру методик проведення судових експертиз;
спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних установ судових
експертиз, що належать до сфери управління Мін’юсту України, здійснює
нормативно-методичне забезпечення їх діяльності; координує діяльність
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи; забезпечує організацію роботи Координаційної
ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України та
ін. Таким чином, на сьогодні створено дієву систему контролю забезпечення єдиних підходів до проведення судових експертиз на впровадження
нових методик в експертну практику.
На порядку денному – необхідність акредитації всіх без винятку судово-експертних установ України відповідно до міжнародних стандартів,
стимулювання акредитації постачальників експертних послуг. Акредитація на сьогодні – це одне з найважливіших завдань експертного забезпечення правосуддя в Україні. Вимоги міжнародного стандарту ISO 17025
до компетентності лабораторій є одним із основних стандартів, він за125

стосовується для судово-експертних установ з метою забезпечення здійснення контролю і дотримання вимог якості, однією зі складових забезпечення імплементації мінімальних міжнародних стандартів судової
експертизи в національну практику.
З метою вдосконалення методичного забезпечення судово-експертних
установ України і приведення всіх сфер їх діяльності у відповідність до
міжнародних стандартів, триває робота із взаємодії з Європейською мережею судово-експертних установ. Харківський НДІСЕ став членом ENFSI
в 2017 році. Ця організація (заснована в 1995 р.) створює своєрідний
майданчик комунікації судових експертів різних країн світу і забезпечує
обмін досвідом в роботі з новітніми технологіями. Серед умов вступу
в ENFSI – обов’язкова акредитація за міжнародними стандартами, один
з яких введено в Україні як національний нормативний документ – ДСТУ
ISO / IEC 17025: 2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних
та калібрувальних лабораторій». Процедура акредитації досить тривала,
складається з декількох етапів, в процесі яких необхідно: розробити і підтримувати в належному стані систему менеджменту якості; проаналізувати міжнародний досвід акредитації випробувальних лабораторій; проаналізувати діяльність і визначити необхідність впровадження вимог
ДСТУ ISO / IEC 17025; розробити етапи впровадження вимог ДСТУ ISO
/ IEC 17025; розробити документи для проведення акредитації та впровадження вимог ДСТУ ISO / IEC 17025; розробити основні процедури
системи якості, Положення, Керівництво за якістю та ін. В даний час
Харківський НДІСЕ отримав відповідний атестат Національного агентства
України з акредитації та очікує перевірки виконаних заходів з метою
атестації за міжнародним стандартом ISO / IEC 17020.
Будь-яка розвинена держава одним з основних завдань бачить постійне підвищення якості продукції та послуг національних виробників. Така
ж тенденція спостерігається й у сфері діяльності судово-експертних установ, «продукцією» яких є судові експертизи. Сертифікація установ виступає особливо актуальним завданням у досягненні цієї мети, адже вона
пов’язана з новим стратегічним напрямом роботи – розробкою і впровадженням систем управління якістю, що будуються відповідно до вимог
сучасних міжнародних стандартів, і сприяють застосуванню єдиних методичних підходів під час виконання судових експертиз та атестації судових експертів.
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У світлі інтеграції судово-експертних установ України в європейське
співтовариство, важливою є розробка єдиної класифікації судових експертиз та видів експертних спеціальностей, які застосовуються в Україні
та країнах Європи. Це дозволить проводити взаємні стажування судових
експертів України та держав Європейського Союзу, здійснювати обмін
досвідом з певних спеціальностей, розробляти єдині методики експертних
досліджень. У цьому аспекті в 1918 році завершено розроблення наукової
теми «Удосконалення класифікації судових експертиз (провідна установа –
ХНДІСЕ), результати якої рекомендовано до впровадження в експертну
практику. Оскільки однією з вимог до судового експерта є наявність відповідної вищої освіти, вкрай актуальним є також затвердження переліку
відповідності галузей знань і спеціальностей вищої освіти видам судових
експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта.
Не менш важливим є й науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності. У першу чергу це стосується діяльності судово-експертних установ Міністерства юстиції України з розроблення новітніх
методик судової експертизи. В цьому плані ХНДІСЕ належить провідна
роль в системі судово-експертних установ Мін’юсту. Фахівцями установи
тільки в цьому році розроблюється п’ятдесят три наукових теми із самих
різних напрямів судової експертизи, двадцять сім з яких завершуються
у 2019 році. Питома вага з них ґрунтується на використанні інноваційних
методів та цифрових технологій. Так, у галузі інженерно-технічної експертизи проводиться розроблення методик судових комп’ютерно-технічних
експертиз з дослідження шкідливого програмного забезпечення, з дослідження алгоритмічних кодграбберів на базі пультів автосигналізації;
з експертного дослідження параметрів гальмування вантажних автопоїздів
у різних дорожніх умовах; з визначення параметрів опору сучасних мототранспортних засобів за категоріями; у галузі судової біологічної експертизи розроблюється методика судово-ентомологічних досліджень впливу
наркотичних речовин на онтогенез комах-некрофагів; у галузі експертизи
матеріалів і засобів відео-, звукозапису – методика виділення мовленнєвого сигналу з акустичного потоку із використанням ймовірнісно-спектрального методу; у галузі експертизи матеріалів, речовин та виробів –
методика дослідження бінарних та складних сумішей нафтопродуктів та
багато інших.
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Виконання наведених завдань експертного забезпечення правосуддя
сприятиме підвищенню ефективності в різних напрямках судово-експертної діяльності.

СТРУКТУРА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ:
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Сокол Вячеслав Константинович,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры судебной медицины, медицинского правоведения им. Засл. проф.
М. С. Бокариуса
Харьковского национального медицинского университета,
г. Харьков, Украина
Переломы костей нижних конечностей при обычном течении посттравматического периода относятся к телесным повреждениям средней
степени тяжести. Однако, в ряде случаев, независимо от метода лечения
(консервативный, оперативный) отмечается нарушение процесса консолидации костных фрагментов с замедленным образованием костной
мозоли, отсутствием сращения механических повреждений костной
ткани, формированием ложных суставов на уровне перелома (Deepak CD.
et al., 2019). Такая ситуация, как правило, сопровождается развитием
стойких посттравматических контрактур суставов, смежных с фрагментами сломанной кости (Плотников И. В. с соавт., 2012). Помимо этого,
открытая репозиция и фиксация перелома с использованием различных
вариантов погружного остеосинтеза может сопровождаться нагноением
послеоперационной раны с развитием хронического посттравматического остеомиелита, миграцией и переломом металлической конструкции
с прогнозируемым развитием ложного сустава на уровне перелома
(Koyuncu S. et al., 2015). Регистрируется также развитие металлоза (Bel,
J-C, 2019), что вынуждает удалять металлическую конструкцию, фиксирующую костные фрагменты, до образования костной мозоли и обычно
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приводит к удлинению стандартных сроков сращения переломов данной
локализации (Hung L-W et al., 2018).
Осложненное течение посттравматического (в том числе и послеоперационного) периода зачастую усугубляет степень тяжести телесных
повреждений с окончательной судебно-медицинской экспертной оценкой
в виде нанесения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В таких случаях
экспертное заключение производится по исходам повреждений нижних
конечностей через год и более после перелома костей. Однако в ряде случаев сам характер механической травмы костной ткани и окружающих
мягких тканей позволяет с высокой достоверностью прогнозировать исход
данного конкретного перелома бедренной и/или большеберцовой кости.
Цель исследования – изучить структуру переломов костей нижних
конечностей потерпевших, подвергшихся первичной судебно-медицинской
экспертизе.
Материал исследования – протоколы первичной судебно-медицинской
экспертизы потерпевших с переломами костей нижних конечностей (с использованием данных клинического и рентгенологического обследования),
которая была проведена в течение 1 месяца (июнь 2018 года) в Харьковского областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Метод исследования – описательная статистика.
Анализ первичных судебно-медицинских экспертиз позволил установить, что все случаи переломов костей нижних конечностей образовались
в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Из 30 потерпевших было 6 (20,0 %) водителей легкового автотранспорта (все мужского пола) в возрасте 24–47 лет (средний возраст 34,7±7,1 лет) и 24
(80,0 %) пешехода (13 мужчин в возрасте 9–80 лет (средний возраст
36,1±17,4 лет) и 11 женщин в возрасте 7–74 лет (средний возраст 39,5±22,7
лет)). Таким образом, в общей сложности из 30 потерпевших было 19
(63,3 %) мужчин и 11 (36,7 %) женщин. Алкогольное опьянение было
выявлено лишь у 2 () пешеходов мужского пола. Среди водителей преобладали ДТП в утреннее время (5.00–10.50) – 50,0 % случаев, тогда как
пешеходы получали травмы преимущественно в вечерние часы (17.00–
23.15) – 70,8 % наблюдений.
Ни у одного из водителей легкового автотранспорта – участников ДТП
не зарегистрировано изолированного перелома костей бедра или голени.
У 4 (66,7 %) из них наблюдались сочетанные повреждения, в которых
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тяжесть состояния определялась открытой (1 потерпевший; 16,7 %) черепно-мозговой травмой, закрытыми травмами грудной клетки (1; 16,7 %)
и живота (1; 16,7 %) и сочетанием закрытых травм черепно-мозговой
и грудной клетки (1; 16,7 %). У этих потерпевших диагностированы
открытый (1; 16,7 %) перелом диафиза бедра, закрытый центральный
вывих бедра с переломом дна вертлужной впадины (1; 16,7 %), закрытые
переломы диафиза бедра (2; 33,3 %). Еще у 2 (33,3 %) водителей отмечены
множественные повреждения в виде открытого перелома большеберцовой
кости, закрытого перелома наружной лодыжки, закрытого вывиха голени
(1; 16,7 %), закрытого центрального вывиха бедра с переломом дна вертлужной впадины (1; 16,7 %) в сочетании с открытым повреждением сухожилий сгибателей II, III пальцев.
У пешеходов преобладали переломы костей нижний конечностей:
1) изолированные переломы: диафиза бедра (6; 25 %). большеберцовой
кости (3; 12,5 %); 2)множественные переломы: обеих костей голени
(4; 16,7 %), ипсилатеральные переломы бедренной и обеих берцовых костей
(2; 8,3 %), бедренной и лучевой костей (1; 4,2 %) а также гетеролатеральные
переломы обеих костей голени и обеих костей предплечья (1; 4,2 %).
Сочетанные повреждения выявлены у 7 (29,2 %) потерпевших с переломами (5; 20,8 %) и переломо-подвывихами (за счет разрыва лонного сочленения; 2 (8,4 %) потерпевших) костей таза и повреждения органов малого таза.
Закрытые переломы костей нижних конечностей отмечены у 17, открытые –
у 7 (29,2 %) потерпевших.
Среди переломов диафиза бедра преобладали повреждения в средней
трети (13; 54,2 %) с косой линией излома (16; 66,7 %). Для повреждений
костей голени были характерны бамперные переломы (7; 29,2 %).
Результаты анализа данных первичной судебно-медицинской экспертизы
показали, что основным видом травмы для механических повреждений
костей нижней конечности является ДТП. При этом обстоятельства ДТП
определяли характер повреждений у потерпевших: у водителей наблюдались преимущественно сочетанные (66,7 %) и множественные (33,3 %)
повреждения, при которых преобладали переломы (50,0 %) и вывихи бедренной кости с переломом дна вертлужной впадины (33,3 %). У пешеходов
чаще повреждались кости нижних конечностей при изолированных и при
множественных переломах (70,8 %); во всех случаях сочетанных повреждений отмечены травмы тазового пояса (29,2 %).
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КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД
У ВИЯВЛЕННІ, ПРИПИНЕННІ, РОЗСЛІДУВАННІ
ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ЗЛОЧИНІВ
Тіщенко Валерій Володимирович,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач
кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична
академія», м. Одеса, Україна
Бєлік Лариса Степанівна,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного
університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, Україна
Постійна та швидка трансформація злочинності вимагає від правоохоронної системи України пошуку новітніх шляхів протидії їй. Таке завдання може бути вирішено за умов розробки і впровадження в слідчу і оперативно-розшукову діяльність криміналістичних інноваційних методів
і засобів, спрямованих на своєчасне виявлення, припинення та ефективне
розслідування всіх форм і видів злочинної діяльності. Зазначена проблема
знаходить відгуки у наукових колах криміналістів [1, С. 93–46; 2; 3; 4],
проте потребує подальшої увагі і різнобічного дослідження.
Важливою складовою процесу виявлення і розкриття злочинів є використання поліцейськими підрозділами такого методу пізнання окремих
сторін та аспектів злочинності, як кримінальний аналіз.
Наразі в системі Національної поліції України існує багато джерел
різної інформації, що аналізуються співробітниками різних служб. Отримана інформація повинна накопичуватись та зберігатись у спільній базі
як невід’ємний продукт діяльності Національної поліції України.
Враховуючи зазначене, надважливим завданням є консолідація всієї
оперативної інформації та її подальший аналіз, що сприятиме розкриттю
злочинів, в першу чергу тяжких та особливо тяжких.
Підрозділи поліції в ході свого функціонування покладаються на велику кількість джерел інформації і використовують різні підходи для запобігання і своєчасного реагування на злочини [5].
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На сьогодні в підрозділах Національної поліції найбільш часто використовують кримінальний аналіз, який призначений для забезпечення необхідною інформацією в рамках роботи оперативних та слідчих підрозділів.
Кримінальний аналіз може здійснюватися у трьох формах:
1. Аналіз, що супроводжує оперативно-розшукову та слідчу діяльність
(наявна інформація, що стосується конкретного кримінального провадження, упорядковується; нова інформація співвідноситься з існуючою, перевіряється та оцінюється; у поточному порядку формуються версії, які
підтверджуються доказами або спростовуються в ході їхньої перевірки).
2. Аналіз, який ведеться для підтримки оперативно-розшукової та
слідчої діяльності ( спеціальному співробітнику-аналітику ставляться
аналітичні завдання щодо стності кримінально-релевантної події, її обставин, зв’зків, угруповань та окремих осіб; доручається формулювання
результаів здійненого ним аналізу; покладається пошук необхідної інформації з власних баз тощо) [6].
3. Аналіз, що ініціює проведення оперативно-розшукової та слідчої
діяльності по конкретним оператівно-розшуковим справам, кримінальним
провадженням, на певних етапах розслідування, у проблемних слідчих
ситуаціях.
Усі форми аналізу пов’язані між собою.
Окрім того, можна зазначити, що спеціалізовані підрозділи аналітики
Національної поліції, в межах проведення кримінального аналізу, орієнтовані на проведення тактичного, оперативного та стратегічного аналізу.
Тактичний аналіз необхідний у збиранні та обробці даних по резонансних злочинах для координації роботи слідчо-оперативної групи, для
визначення першочергових завдань, розробки тактичних операцій, окремих слідчих дій та їх успішного проведення..
Оперативний аналіз дає можливість оцінити обстановку через нанесення інформації на карти, визначаючи райони з підвищеним ризиком
вчинення злочинів, виникнення їх осередків, прогнозу подальшої поведінки злочинця, напрямів пересування, місць перебування, вчинення ним
подальших злочинів та інших обставин.
Стратегічний аналіз спрямований на аналіз діяльності організованих
злочинних фомувань у певному регіоні, а відтак – і на перспективу в роботі у боротьбі з ними.
Наразі швидко змінювані кримінальні моделі потребують постійного
оновлення правоохоронною системою стратегій, пріоритетів, планів і методів її роботи, а також використання новітніх інноваційних технологій.
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У цьому сенсі, спираючись на міжнародний досвід, заслуговує на увагу модель поліцейської діяльності, керованої аналітикою (ILP – Intelligence
Led Policing), яка є сучасною і випереджувальною моделлю правоохоронної діяльності та реалістичною альтернативою традиційним формам поліцейської діяльності, в основі яких лежить «реагування на інциденти».
Враховуючи позитивний досвід використання зазначеної моделі у низці країн Європи та Сполучених Штатах Америки, використання ILP-моделі
у роботі підрозділів Управління кримінального аналізу України, має надати позитивні результати.
Процес збирання, оцінювання та аналізу оперативних даних має супроводжувати процедури і механізми ухвалення управлінських рішень,
що, як наслідок, повинно забезпечити більш ефективне й результативне
управління національними правоохоронними органами.
ILP надає кримінальному аналізу головне місце в процесі правоохоронної діяльності, що передбачає набуття аналітиками та керівниками
правоохоронних органів нових знань і навичок. Головна мета ILP – надати інноваційні інструменти для підвищення професіоналізму правоохоронних органів, якості та ефективності їх діяльності та оптимізації використання наявних ресурсів.
В ILP основна увага приділяється систематичному збиранню та оцінюванню даних та інформації за допомогою чітко прописаного аналітичного процесу, в результаті чого, різноманітна та роз’єднана інформація
перетворюється на стратегічні та робочі аналітичні продукти, які слугують
основою для вдосконалення процесу прийняття обґрунтованих рішень,
підкріплених фактичними даними.
Кримінальний аналіз, в сучасних умовах надшвидкого трансформування злочинності, є невід’ємною та важливою складовою системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової та слідчої діяльності,
а використання моделі ILP підрозділами Управління кримінального аналізу Кримінальної поліції України значно підвищить рівень розкриття
тяжких та особливо тяжких злочинів.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
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Криміналістика є юридичною наукою складної природи й забезпечує
потреби практичної діяльності у боротьбі зі злочинністю. Криміналістика
надає майбутнім правоохоронцям знання щодо характеристики події кри134

мінального правопорушення, й формує відповідний практичний інструментарій, а саме – знання, вміння та навички для їх виявлення, розкриття,
розслідування та попередження.
Вектор реалізації державної політики у сфері протидії злочинності
в межах компетенції Міністерства внутрішніх справ України офіційно
закріплений в схваленій Урядом «Стратегії розвитку МВС до 2020 року».
«Перезавантаження» інституційної основи функціонування системи кримінальної юстиції, що вже не один рік активно триває в правовій площині, потребує суттєвого вдосконалення форм і методів професійного навчання слідчих, працівників підрозділів криміналістичного забезпечення
органів досудового розслідування, судових експертів.
Серед визначених МВС України стратегічних пріоритетів своєї діяльності особлива увага приділяється реформуванню органів досудового
розслідування та Експертної служби. Ця проблематика стосується і безпосередньо академії, адже вона долучається до наукового та навчальнометодичного забезпечення процесів реформування. Зокрема, у структурі
Національної академії внутрішніх справ вже понад чверть століття функціонує профільний навчальний підрозділ – навчально-науковий інститут
№ 2, який здійснює підготовку і підвищення кваліфікації судових експертів та інспекторів-криміналістів за спеціальностями «Право» (081) та
«Правоохоронна діяльність» (262), спеціалізаціями – «Експертно-криміналістичні дослідження» та «Техніко-криміналістичне забезпечення органів досудового розслідування».
Спільно з Головним слідчим управлінням, Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром та іншими службами МВС
України і Національної поліції України, а також завдяки сприянню ряду
авторитетних міжнародних організацій в Україні (Консультативна місія
Європейського Союзу, Організація з безпеки і співробітництва в Європі),
академія опрацьовує питання посилення якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації слідчих, фахівців криміналістичного та експертного спрямування.
Вивчення криміналістики у Національній академії внутрішніх справ
традиційно ґрунтується на напрацюваннях провідних вчених. Значна
увага приділяється практичній складовій навчання, формуванню криміналістичних знань, умінь і навичок. Сьогодні обов’язково використовуються інноваційні методи під час криміналістичної підготовки здобувачів
вищої освіти. При вирішенні вказаних завдань враховуються наступні
чинники:
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– приведення змісту навчальних планів підготовки здобувачів вищої
освіти до змін у законодавстві та процесів реформування системи правоохоронних органів, узгодження структурно-логічної схеми викладання
навчальних дисциплін у закладі вищої освіти;
– врахування вказаних обставин під час формування навчальних програм та робочих навчальних програм з навчальних дисциплін з криміналістики;
– орієнтація на формування професійної компетентності працівників
Національної поліції, слідчих, працівників підрозділів криміналістичного
забезпечення органів досудового розслідування та судових експертів та ін.;
– розробка і впровадження сучасних освітніх технологій, удосконалення змісту і методів викладання;
– посилення практичної складової під час викладання навчальних дисциплін з криміналістики, а саме: проведення практичних бінарних занять,
тактико-спеціальних навчань з залученням працівників МВС України, Національної поліції України, Експертної служби МВС України та ін.
Новим у криміналістичній підготовці здобувачів вищої освіти є впровадження в освітній процес цільових тренінгів та квестів з найбільш актуальних питань слідчої та криміналістичної діяльності («Огляд місця
події», «Дії слідчо-оперативної групи під час огляду місця події за фактом
незаконного обігу наркотичних засобів», «Дії слідчо-оперативної групи
під час огляду місця події за фактом нападу на банківську установу» тощо),
а також використання можливостей затребуваних практикою нових видів
експертиз (біологічних, ДНК, комп’ютерно-технічних, економічних, психологічних із застосуванням поліграфа, вибухотехнічних, товарознавчих,
автотехнічних тощо).
Широко використовується досвід проведення занять на площадках
Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи, Київського міського центру судово-психіатричної експертизи та Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
(його територіальних підрозділів), а також на базі створених в академії
навчально-тренувальних полігонів, кабінетів і лабораторій, зокрема у центральному корпусі («Нарколабораторія», «Банківська установа», «Кабінет
службової особи та кімната для пред’явлення особи для впізнання»,
«Житлова кімната») та профільному інституті («Техніко-криміналістичне
дослідження документів та почеркознавчих досліджень», «Ідентифікація
особи за ознаками зовнішності», «Трасологічні та дактилоскопічні дослідження», «Дослідження вогнепальної зброї, набоїв та дослідження
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холодної зброї», «Цифрова фотографія та криміналістичні обліки», «Вибухотехнічний комплекс», «Житлова кімната», «Магазин», «Огляд місця
ДТП», «Огляд місця пожежі»).
З метою посилення практичної складової підготовки фахівців технікокриміналістичної спеціалізації налагоджено співпрацю з районними управліннями столичного главку Національної поліції щодо організації щоденних
чергувань курсантів у складі слідчо-оперативних груп з метою набуття
ними практичних умінь та навичок роботи з речовими доказами як спеціаліста, при проведенні невідкладних слідчих (розшукових) дій, а також
надання безпосередньої технічної допомоги під час огляду місця події.
З огляду на актуальність забезпечення кадрового резерву для комплектування посад Експертної служби МВС України, запроваджено підготовку судових експертів із числа студентів − здобувачів ступеня вищої освіти
бакалавр зі спеціальності «Право» (спеціалізація «Судова експертиза») та, послідовно, здобувачів ступеня вищої освіти магістр (спеціалізація
«Судова експертиза»).
З метою науково-методичного забезпечення освітнього процесу, узагальнено результати досліджень видатних криміналістів різних часів,
відповідний європейський досвід та видано серію аналітичних і методичних праць, коментарів і підручників. Зокрема, за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу підготовлено довідкові видання для інспекторів-криміналістів: «Участь спеціаліста в огляді місця події» та «Дії
поліції у разі виявлення зброї та вибухових пристроїв або слідів їх застосування», із розрахунку на кожний територіальний підрозділ поліції –
від району до області.
Науково-педагогічними працівниками академії розроблено ряд мультимедійних навчальних посібників, комп’ютерних програм щодо розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, навчальних відеофільмів, а також фрагментів відеозаписів з місць вчинення злочинів та ін.
Зусиллями профільних кафедр – кафедри криміналістики та судової
медицини та кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз – оновлено навчальні плани криміналістичної підготовки фахівців
з навчальних дисциплін: «Криміналістика», «Методика розслідування
злочинів», «Особливості розслідування окремих видів злочинів», «Слідчий
огляд», «Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних
правопорушень», «Судове почеркознавство», «Криміналістичне слідознавство», «Участь спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій»,
«Криміналістика», «Криміналістична фотографія та відеозапис», «Кримі137

налістичне зброєзнавство», «Криміналістичне дослідження документів та
їх реквізитів» та ін.
Розгорнуто роботу з розроблення приладів і технологій у галузі спеціальної та криміналістичної техніки. Всього академія має 196 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, серед них – 58 патентів і десятки авторських свідоцтв на методики, автоматизовані робочі місця тощо.
Для забезпечення належної криміналістичної підготовки здобувачів
вищої освіти, Національна академія внутрішніх справ має належний науково-педагогічний потенціал, достатній інформаційний ресурс, сучасну
матеріальну базу та інфраструктуру, яка завдяки підтримці МВС України
та європейських партнерів постійно оновлюється. Також академія засвідчує готовність до обговорення варіантів розширення формату співпраці
з іншими закладами вищої освіти, науковими та експертними установами,
з метою підвищення якості криміналістичної підготовки майбутніх фахівців.
Таким чином, інноваційні методи криміналістичної підготовки здобувачів вищої освіти у Національній академії внутрішніх справ спрямовані на удосконалення рівня і якості підготовки слідчих, працівників
підрозділів криміналістичного забезпечення органів досудового розслідування та судових експертів, інших правоохоронців, враховуючи актуальні
потреби боротьби зі злочинністю. Професійно формуюче значення має
належна криміналістична підготовка. Оволодіння широким діапазоном
криміналістичних знань, умінь та навичок забезпечує належний рівень
підготовки здобувачів вищої освіти у Національній академії внутрішніх
справ та готує їх до вирішення актуальних практичних завдань.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
В СИТУАЦІЇ ПРОТИДІЇ ПСИХІЧНОМУ НАСИЛЬСТВУ
НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
Чорний Геннадій Олексійович,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного
юридичного університету імені Яро
слава Мудрого, м. Харків, Україна
Прагнення України до загальносвітових та європейських цінностей,
підписані міжнародні акти (конвенції, декларації тощо), національне законодавство гарантує захист основних прав та свобод людини.
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На досудовому слідстві при проведенні таких слідчих дій як насамперед
допит, одночасний допит двох або більше раніше допитаних осіб, допит
перед пред’явленням для впізнання та саме пред’явлення для впізнання,
слідчий експеримент, обшук виникають ситуації та необхідність психологічного впливу. Останній розглядається в криміналістиці досить великим колом
вчених, основні підходи до визначеної проблеми яких розглядаються у наступних площинах: – сутність психологічного впливу визначається комплексом прийомів, спрямованих на діагностику психічного стану особи свідка,
підозрюваного та вибором найбільш ефективних прийомів виконання слідчих
дій [2, С. 102]; – психологічний вплив – це вплив слідчим на особу шляхом
створення такої ситуації, в якій виявляється прихована нею інформація поза
її бажанням. Фактично психологічний вплив має на меті подолання надання
неправдивої інформації шляхом застосування наступних тактичних прийомів: – використання стану емоційної напруги; – з’ясування та усунення причин надання неправдивих показань; – стимулювання позитивних якостей
особи; – використання внутрішніх протиріч у показаннях для встановлення
неправдивих показань з метою зміни позиції особи [1, С. 336].
Разом з тим, особливе значення для охорони прав та свобод людини
має визначення поняття «психічне насильство» та недопущення і попередження його застосування на досудовому слідстві.
Відповідно до положення ст. 1 Конвенції проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання термін «катування» означає будь-яку дію, якою будьякій особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне
чи моральне, щоб тримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні
яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого
виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх
підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди». Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод в статті 3 безпосередньо
передбачає, що « нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
Стаття 11 КПК України забороняє під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що
принижує її гідність, поводженню чи покаранню, вдаватися до погроз
такого поводження, утримувати особу у принизливих умовах, примушу139

вати до дій, що принижують її гідність. Виходячи з аналізу наведеного
міжнародного та національного законодавства можна вичленити наступні
ознаки психічного насильства: – висловлювання погроз, залякування, завдання страждань відносно особи або третіх осіб з метою отримання інформації або визнання у вчиненні кримінального правопорушення. Слід
зазначити, що погрози необхідно розглядати у самому широкому розумінні, тобто як погрози застосування фізичного насильства, так й погрози
розкриття особистого, сімейного життя, інформації яка дискредитує особу тощо; – завдання морального страждання, подавлення волі людини
шляхом приниження її гідності або примушування до дій, що принижують
її гідність, а також тримання у принизливих умовах. Розглядаючи волю як
здатність людини здійснювати свідомі (умисні) дії, регулювати діяльність
і керувати своєю поведінкою, необхідно зазначити, що вона виконує дві
важливі функції – спонукальну (забезпечує активність людини) та гальмівну (стримування небажаних проявів активності [ 3, С. 42 ].
У даному випадку подавляючі волю людини вона у повній мірі не
здійснює свідомі дії та не керує своєю поведінкою, та знаходиться лише
між можливістю вибору запропонованій їй варіанту дій. Зазначені варіанти є остаточними та не знаходяться у площині вільного, свідомого вибору.
У будь якому випадку запропоновані варіації вибору поведінки особи
є несприятливі для неї введення особи в оману, шляхом неповідомлення
про існуючу доказову інформацію та/або повідомлення про інформацію,
якою слідчий, прокурор не має.
Вищезазначені дії безумовно необхідно розглядати як незаконні методи психічного насильство. Проведене анкетування слідчих прокуратури
та МВС України показує, що 54 % опитаних у своєї діяльності застосовують методи впливу – психічне насильство. З них погрози – 14.7 %, обман –
29,8 %, Введення в оману щодо наявності доказової інформації – 92,6 %,
культурну відсталість і релігійні забобони – 22.2 %, аморальні спонукання – 5,5 % [ 4, С. 432 ].
Діючий Кримінальний кодекс України безпосередньо передбачає кримінальну відповідальність за катування (ст. 127 КК України) та примушування давати показання (ст. 373 КК України). Важливим запобіжником
застосування органами досудового слідства, прокуратури незаконних
методів є розробка криміналістичних інноваційних засобів протидії психічному насильству. Приймаючи до уваги, що факт вчинення відносно
людини психічного насильства не залишає матеріальних слідів, відбитків,
то при доказуванні факту такого застосування та притягненні винної особи до кримінальної відповідальності виникають певні труднощі.
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Пропонується наступна система інноваційних засобів протидії психічному насильству. 1. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Данні положення є досить дієвими при проведенні слідчим, прокурором вербальних та нон вербальних слідчих дій при
застосуванні насамперед відео фіксації. Діючий КПК України ст. 223 та
234 КПК України передбачають обов’язковість застосування звуко- та
відеозаписувальних технічних засобів тільки при проведенні обшуку.
Однак ретельний аналіз статті 107 КПК України дозволяє зробити висновок, що особа, яка проводить відповідну процесуальну дію (слідчий,
прокурор) може прийняти рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів. В деяких випадках саме таке рішення слідчого, прокурора у подальшому може унеможливити необґрунтовані скарги
відносно нього про нібито використані незаконні методи проведення
окремих слідчих дій або досудового слідства взагалі. Особливу увагу необхідно приділити частині 1 ст. 107 КПК України, яка містить імперативну
норму та передбачає обов’язковість застосування технічних засобів фіксування за клопотанням учасників процесуальної дії. У даному випадку,
як правило, клопотання зі сторони захисника підозрюваного, самого підозрюваного або потерпілого, його представника про застосування технічних засобів фіксації унеможливлюють навіть спроби зловживання вже зі
сторони слідчого прокурора. Частина 6 ст. 107 КПК України передбачає
недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок ії вчинення результатів, внаслідок незастосування технічних засобів фіксування
кримінального провадження. 2. Проведення судово-психологічної експертизи можливо у двох напрямках: 1. Відносно самої особи, яка повідомила
про незаконні методи впливу. Орієнтований перелік вирішуваних питань
може бути наступний: Які індивідуально-психологічні особливості має
підекспертна особа? Які психологічні особисті якості та провідні мотиваційні чинники поведінки має підекспертна особа? У якому зв’язку вони
перебувають з обставинами справи? Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, що суттєво вплинули на характер її свідчень у справі? Чи є у підекспертної особи зміни в емоційному стані, індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному функціонуванню її як особистості і виникли внаслідок впливу певних
обставин (зазначити обставини: безпідставне обвинувачення, незаконне
позбавлення волі, наклеп, образа, заподіяння шкоди її громадським інтересам тощо)? Чи міг психологічний вплив призвести до дій осіб без осмислення їх можливих наслідків та у заданому обвинуваченими напрямку?
2. Використовуючи технічні засоби фіксації слідчих дій. Орієнтований
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перелік вирішуваних питань може бути наступний: Які психологічні особливості має процес відтворення особою обстановки та обставин подій (за
матеріалами відеозапису слідчих дій, проведених за участю цієї особи)?
Яка психологічна характеристика комунікативної діяльності особи у процесі відтворення нею подій під час проведення за її участю слідчої дії (за
матеріалами відеозапису зазначеної слідчої дії)? Чи наявні в поведінці
особи психологічні особливості, властиві для самостійного (несамостійного) відтворення нею певних подій під час проведення за її участю відповідної слідчої дії? Чи є у відеозаписі відтворення обстановки та обставин
подій за участю особи ознаки здійснення на неї психологічного впливу
з боку осіб, які брали участь у проведенні даної слідчої дії?
Вищезазначені інноваційні засоби унеможливлять застосування учасниками кримінального провадження методів незаконного впливу на особу
та гарантують захист їх прав та свобод.
Література:
1. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника
и расследование преступлений. М.: Юристъ, 1996. С. 336.
2. Коновалова В. Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя. [Текст ]./ В. Е Коновалова. Киев: РИО МВД УССР, 1973.
С. 102
3. Юридична психологія: підручник/В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова. –
3‑те вид., перероб. І допов. Харків: Право, 2019. 288 с.
4. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз).
Могографія. Х.: Харків юрид., 2007. С. 432.

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ
Шевчук Віктор Михайлович,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри криміналістики
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна
В умовах сьогодення одним із головних завдань криміналістики є створення та застосування новітніх засобів, прийомів та методів розслідування злочинів, встановлення істинних обставин кримінального проваджен142

ня. Для успішного вирішення таких завдань криміналістика інтегрує та
синтезує у собі сучасні досягнення науки і техніки [1, с. 95–100]. Крім
цього, насьогодні загострення соціально-економічних та політичних проблем в Україні поряд із новітніми тенденціями всесвітнього науково-технічного прогресу призвело до змін кількісних та якісних показників злочинності, а також появи нових негативних тенденцій в її динаміці та
структурі. Все це поставило перед вітчизняною криміналістикою нові
завдання, пов’язанні із «соціальним замовленням» практики, спрямованих
на пошук адекватних засобів, прийомів та методів протидії сучасним викликам злочинності. Тому створення й запровадження криміналістичних
інноваційних продуктів є одним із пріоритетних завдань криміналістики
на сучасному етапі та нагальною потребою практики.
Вивчення та аналіз криміналістичної літератури, свідчить про те, що
у криміналістиці по різному розуміють інновації, інколи пропонуються
інноваціі, які не є такими, або мають сумнівний характер чи є певними
новелами, які не відповідають ознакам та вимогам інновацій у криміналістиці. Застосування терміну «інновації» у теорії криміналістики й на
практиці має бути не просто використанням модного терміну або ігрою
слів, інновації у криміналістиці мають мати правильне розуміння й тлумачення. Під інноваціями у криміналістиці розуміють розроблені та
впроваджені в практику нові сучасні методи, прийоми, технології, технічні засоби, прилади, апаратура, інструменти, метою яких є оптимізація
розслідування злочинів та їх судового розгляду, підвищення якості та
ефективності правозастосовної діяльності і зменшення помилок [4, с. 40].
Відтак, розроблення цієї проблематики є досить актуальною та значимою,
як у теоретичному, так і у практичному сенсі.
Інноваційні напрями розвитку криміналістики тісно пов’язані з її завданнями в сучасних умовах. Завдання криміналістики визначаються її
соціальною функцією – сприяти своїми прийомами, методами і засобами
у протидії злочинності. Загальною метою криміналістики є сприяння
правоохоронним органам у боротьбі із злочинністю, повне і своєчасне
техніко-криміналістичне забезпечення та супровід розкриття, розслідування злочинів та запобігання їм, їх судового розгляду. Ця мета реаалізується на основі всебічного використання досягнень сучасної науки і техніки [5, с. 163]
Сучасний етап розвитку вітчизняної криміналістики, її перспективи
характеризуються активними дослідженнями, пов’язанних із широким
застосуванням інноваційних підходів, засобів та технологій у всіх її скла143

дових – загальній теорії криміналістики, криміналістичній техніці, криміналістичній тактиці і криміналістичній методиці.
У галузі загальної теорії криміналістики триває процес самоідентифікації,
уточнення предмета та об’єкта цієї науки. У зв’язку з цим В. А. Журавель
слушно зазначає, що наукова парадигма загальної теорії криміналістики
потребує свого подальшого розроблення та вдосконалення [2, с. 103].
Певний науковий інтерес набувають пропозиції окремих науковців
(Т. С. Волчецька, 2014) щодо таких іновацій у криміналістичній методології як нові інтеграційні технології, зокрема, таких як гендерний підхід
та ювенальний підхід у кримінальному судочинстві. Проблеми застосування таких підходів до розслідування злочинів з урахуванням статевої
приналежності злочинців, а також специфіку провадження слідчих дій по
відношенню до жінок й чоловіків уже були об’єктами окремих криміналістичних досліджень. Криміналістичні проблеми, пов’язані зі злочинністю неповнолітніх, були також предметом дослідження у криміналітстиці
(Л. Л. Каневський). Далі авторка зазначає, що з огляду на це, доцільно
було б у рамках методології криміналістики розробити загальне учення
з означених напрямків. Їх можна було б назвати відповідно гендерної
криміналістикою та ювенальною криміналістикою. На наш погляд, такі
пропозиції є сумнівними. Доцільно ці проблеми розглядати як наукові
напрямки досліджень у криміналістиці, зокрема, застосування гендерного та ювенального підходів у криміналістиці. Тому такі «інновації» у криміналістиці потребують додаткового аналізу та поглибленого осмислення.
Більше того, не всі пропозиції та новели у криміналістиці є інноваціями.
На наш погляд, серед інноваційних напрямків досліджень загальної
теорії криміналістики можна виділити такі: розроблення та удосконалення
наукознавчих засад криміналістики; уточнення предмета та об’єктів криміналістики; вивчення та дослідження функцій, завдань криміналістики
у сучасних умовах протидії злочинності; дослідження дискусійних проблем
методології криміналістики; вивчення та дослідження понятійного апарату та мови криміналістики; подальше розроблення криміналістичної систематики; розроблення окремих криміналістичних теорій та формування
їх системи; дослідження проблем криміналістичної стратегії та ін.
У галузі криміналістичної техніки до інноваційних криміналістичних
продуктів можна віднести розробки, зокрема, нові розроблені або прилаштовані до потреб слідчої (судової) практики техніко-криміналістичні
засоби, сучасні інформаційні технології, електронні бази знань, методи
фіксації, аналізу та оцінки доказової інформації та ін. Прикладами інно144

вацій в правозастосовній діяльності слугують ідентифікаційні біометричні системи за статичними та динамічними ознаками людини (системи
електронної ідентифікації людини за біометричними ознаками – відбитками рук пальців, ознаками зовнішності, малюнку райдужної оболонки
ока, ДНК, ознаками ходи, почерку та ін.), автоматизовані робочі місця
(зокрема, АРМ слідчого «Інсайт»), автоматизовані інформаційно-пошукові системи та бази даних («Слідча практика», «Слідчий прецедент» та
ін.), тощо [5, с. 40].
На наш погляд, окремі галузі криміналістичної техніки та її структура
сьогодні потребують удосконалення. Як свідчать літературні джерела, до
структури криміналістичної техніки переважно відносять традиційні галузі. До числа нетрадиційних галузей інколи включають криміналістичне
дослідження матеріалів і речовин, криміналістичну вибухотехніку, фоноскопію та одорологію. І лише в окремих джерелах можна виявити окремі
розділи або згадування техніко-криміналістичного дослідження електронних носіїв інформації, криміналістичного дослідження наркотичних
засобів, сильнодіючих речовин, ідентифікації за ДНК, поліграфологію,
аеровідеозйомку та ін. Водночас, як правильно зазначаєтьсяу у літературі
(Р. Л. Степанюк, 2019), що указані галузі нерідко взагалі не згадуються та
не виділяються як складові криміналістичної техніки, хоча у сучасній
правоохоронній практиці вони є одними із найбільш затребуваних [3,
с. 162]. Ці та інші нові галузі впливають на формування інноваційних напрямків досліджень у криміналістичній техніці.
Інноваційними напрямками дослідження криміналістичної тактики
є розробення нових тактичних прийомів, їх комплексів, тактичних комбінацій та тактичних операцій, алгоритмів слідчих (розшукових), перевірки
типових слідчих версій та ін. Важливими напрямками інноваційних досліджень у криміналістичній тактиці виступають проблеми розроблення
тактики підтримання обвинувачення і тактики захисту у кримінальному
судочинстві (О. Я. Баєв, 2016). Перспективними є інноваційні дослідження проблем тактичних основ проведення негласних слідчих (розшукових) дій (В. Ю. Шепітько, 2013) та тактики судового розгляду кримінальних проваджень (І. Когутич, 2016).
Інновації у криміналістичній методиці тісно пов’язані зі зміною кримінального та кримінального процесуального законодавства, оскільки
воно вимагає удосконалення наявних та розроблення нових методик розслідування (В. О. Коновалова, 2016; В. А. Журавель, 2013). Інновації у цій
галузі криміналістики спрямовані на проведення досліджень методик
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розслідування нових видів злочинів, тактичних операцій, алгоритмів
слідчих (розшукових), перевірки типових слідчих версій, розроблення
криміналістичної характеристики злочинів та ін. Крім цього, сучасні потреби правозастосовної практики обумовлюють необхідність розроблення
методик здійснення професійного захисту від кримінального переслідування та методик підтримання державного обвинувачення за різними
видами злочинів.
Таким чином, криміналістика, інтегруючи новітні досягнення нуки та
техніки, створює для правоохоронних органів інноваційні засоби, прийоми та методи боротьби зі злочинністю. Усе це відповідним чином відбивається на сучасних тенденціях та інноваційних напрямках подальшого розвитку криміналістики в умовах глобальних загроз та трансформації
злочинності.
На наш погляд, у криміналістиці повинна існувати система наукових
положень, об’єднаних в криміналістичну теорію, що забезпечують перехід
із системи наукового знання і запровадження їх у практичну діяльність
з метою оптимізувати процес реалізації криміналістичних рекомендацій.
На наш погляд, така теорія може називатися криміналістичною інноватикою, її об’єктом є спеціальний вид діяльності – інноваційна криміналістична діяльність, а предметом виступають специфічні закономірності цієї
діяльності. Криміналістична інноваційна діяльність, як самостійний об’єкт
криміналістичних досліджень, носить забезпечувальний (обслуговуючий) по відношенню щодо діяльності по розслідуванню злочинів. Криміналістична інноватика є окремою галуззю наукових знань й тісно пов’язана
із соціальною та юридичною інноватикою. Тому назріла необхідність
розроблення криміналістичної інноватики як окремої криміналістичної
теорії.
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ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ
Шепітько Валерій Юрійович,
доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України,
завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, завідувач лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі
злочинністю» НДІ вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України,
м. Харків, Україна
У сучасних умовах формування криміналістичних знань є залежним
від науково-технічного прогресу. Розвиток криміналістики, її тенденції
зумовлені впливом світових інформаційних потоків, інтеграцією знань
про можливості протидії злочинності за допомогою науково-технічних
досягнень сучасного суспільства. Важливою тенденцією криміналістики
є інтеграція знань, пропонування новітніх, інноваційних розробок науки,
спрямованих на вирішення завдань протидії злочинності.
Впровадження інновацій в слідчу (прокурорську) діяльність може
здійснюватися за такими напрямками: 1) розроблення та використання
науково-технічних засобів для виявлення, збирання та дослідження доказів;
2) пропонування новітніх інформаційних технологій та їх використання
в роботі слідчого; 3) створення (розроблення) і пропонування до застосування нових прийомів, методів, методик проведення слідчих (розшукових) дій і розслідування злочинів у цілому [1, С. 831]. До інноваційних
криміналістичних продуктів можна віднести розробки в галузі криміналістичної техніки, тактики та методики розслідування злочинів, а саме: нові
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розроблені або прилаштовані до потреб слідчої (судової) практики технікокриміналістичні засоби, сучасні інформаційні технології, електронні бази
знань, методи фіксації, аналізу та оцінки доказової інформації, нові тактичні прийоми, їх комплекси, тактичні комбінації та операції, алгоритми
першочергових слідчих (розшукових) дій та перевірки типових слідчих
версій, методики розслідування нових видів злочинів та ін. [2, С. 338].
У сучасному світі все частіше використовуються терміни «інформаційне суспільство», «інформаційний вплив», «інформаційні технології».
Ці терміни мають широке розповсюдження у зв’язку із необхідністю обміну інформацією між людьми і процесами інформатизації суспільства.
На теперішній час процес обміну інформацією все більше прискорюється,
робляться спроби у здійсненні впливу на інших людей за допомогою інформації. Все частіше використовується термін «інформаційна війна».
Завданням криміналістики є розроблення та застосування засобів, що
дозволяють збирати, досліджувати, використовувати доказову інформацію.
Будь-яке розслідування злочинів або судовий розгляд – «боротьба за інформацію». Недостатність інформації (відсутність доказів або їх хибність) ускладнює процес встановлення факту вчиненого злочину, винуватих осіб, мотивів злочину тощо.
Інформатизація соціального середовища призвела фактично до «технологізації» криміналістики, розроблення та впровадження інформаційних, цифрових, телекомунікаційних та інших технологій. Фактично можна констатувати появу окремого криміналістичного напрямку – «цифрової
криміналістики». Відбуваються також докорінні зміни та запроваджуються інноваційні підходи й у криміналістичному забезпеченні органів правопорядку.
Інноваційним напрямком діяльності органів правопорядку є її алгоритмізація – запровадження інформаційних технологій. Використання
інформаційних технологій у слідчій діяльності значно підвищує продуктивність роботи слідчих (детективів, прокурорів та ін.) під час розслідування резонансних справ та злочинів, учинених організованими злочинними групами. Такі технології допомагають слідчому систематизувати
події, упорядкувати їх за часом, типами і значущістю, визначити мету,
мотивацію і структуру організованої злочинної групи та ін. [3, С. 923].
До інформаційних технологій, що відіграють суттєву роль в оптимізації розслідування злочинів можуть бути віднесені: автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС), автоматизовані робочі місця (АРМ
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слідчого (детектива), АРМ прокурора, АРМ слідчого судді тощо), автоматизовані банки даних (АБД), системи автоматизованого прийняття рішень (САПР) та ін. Прикладами використання інформаційних технологій
є розроблення та використання різного роду єдиних реєстрів (наприклад,
єдиний реєстр судових рішень, єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, єдиний реєстр боржників,
державний реєстр атестованих судових експертів, реєстр методик проведення судових експертиз та ін.). Для здійснення слідчої діяльності важливе значення має Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) – створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук,
узагальнення даних про кримінальні правопорушення [4].
На сучасному етапі в слідчій діяльності пропонується використання
новітніх науково-технічних засобів та технологій: інноваційних матеріалів
роботи зі слідами, приладів, що дозволяють проведення експрес-аналізів,
засобів аудіо-, відеоконтролю, систем спостереження, цифрової фототехніки та відеозапису, електронних контролерів, безпілотних літальних
апаратів тощо.
Існують певні особливості у запровадженні інновацій й щодо застосування техніко-криміналістичних засобів і технологій у дистанційному
досудовому провадженні, під час проведення допиту, впізнання у режимі
відеоконференції, пред’явлення для впізнання особи поза її візуальним та
аудіоспостереженням тощо. Використання новітніх науково-технічних
засобів є достатньо важливим й при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
До сучасних засобів протидії злочинності можуть бути віднесені й типові криміналістичні методики. При цьому специфічним на сьогодні є захоплення розробкою різних видів криміналістичних методик. Однак їх
зміст, структурна побудова, елементний склад потребують належної уніфікації. У прагматичному сенсі криміналістична методика складається із
упорядкованого комплексу порад типізованого характеру. Така методика
має містити типові комплекси слідчих (розшукових) та інших дій або заходів, передбачає певну послідовність їх реалізації.
Головна функція методики – це як здійснювати розслідування. Тому
суттєву роль має відігравати саме пізнавальна функція – сприяння оптимальному розслідуванню певного виду злочинів. До сучасних методик
розслідування все частіше відносять програми та алгоритми розслідуван149

ня. Справа у тому, що значна кількість теоретичного матеріалу, детальне
викладення дискусійних поглядів – лише утруднюють сприйняття практиком пропонованих методичних і тактичних рекомендацій, робить методику з точки зору слідчого (прокурора або детектива) мало ефективною
для практичного використання.
На теперішній час, дискусійною є проблема визначення внутрішнього
змісту окремої криміналістичної методики, її структурних елементів.
Оскільки побудова практичної конструкції передбачає виявлення кореляційних залежностей між елементами криміналістичної характеристики
злочинів завдяки узагальненню значного масиву кримінальних проваджень
(справ), встановленню ефективності проведення окремих слідчих (розшукових) дій та їх оптимального поєднання і послідовності у вигляді
тактичних операцій, визначення певної стадійності (етапності) досудового розслідування і не обмеження лише початком (або початковим етапом) розслідування.
Формування окремих криміналістичних методик повинно бути розраховано на конкретного адресата – слідчого, детектива (сторону кримінального провадження). У сучасній криміналістиці мають місце також
й пропозиції щодо необхідності розроблення окремих криміналістичних
методик для прокурора або для суду. Тому від описового підходу щодо
окремих криміналістичних методик необхідно переходити до певної стандартизації та уніфікації. У цьому сенсі досить важливими є пропозиції
щодо розроблення Реєстру окремих криміналістичних методик, пропонування порядку його формування та функціонування.
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ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЯКИХ ЗМІШАНИХ
СУДОВИХ ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Шепітько Ірина Іванівна,
кандидат юридичних наук, старший
викладач кафедри права Національної
безпеки та правової роботи Військовоюридичного інституту Національного
юридичного університету імені Яро
слава Мудрого, м. Харків, Україна
До змішаних (складних) судових дій може бути віднесено пред’явлення
для впізнання. Пред’явлення для впізнання являє собою своєрідну форму
ідентифікації. Психологічна сутність впізнання пов’язана з аналізом двох
головних процесів: формуючого, в якому відбувається сприйняття
і запам’ятовування відмітних ознак об’єкта, та впізнавального, в якому
відбувається узнавання об’єкта, що був раніше сприйнятий [1, С. 25].
У кримінальному процесуальному законодавстві передбачено можливість проведення пред’явлення для впізнання під час судового розгляду.
У чинному КПК України визначається можливість проведення двох видів
упізнання під час судового розгляду: 1) особи; 2) речі. У ч. 1 ст. 355 КПК
України вказано, що свідкові, потерпілому, обвинуваченому під час судового розгляду можуть бути пред’явлені для впізнання особа чи річ.
До дискусійних проблем проведення пред’явлення для впізнання в суді
може бути віднесено так звану повторність узнавання, яке вже здійснювалося під час досудового розслідування. Виникає питання про допустимість
щодо проведення такого узнавання. Можливість проведення повторного
пред’явлення для впізнання в суді того самого об’єкта, який пред’являвся
під час слідчої (розшукової) дії і тим самим особам – виключається. Справедливими, на нашу думку, є тлумачення, в яких зазначається, що «надання для впізнання речі чи особи, які вже пред’являлися для впізнання під
час досудового розслідування не має сенсу, оскільки відповідна особа вже
бачила цю річ чи особу» [2, С. 120] або «якщо така дія була проведена під
час досудового розслідування, то повторення її в судовому засіданні не має
сенсу. Якщо пред’явлення для впізнання особи на досудовому розслідуванні не проводилося, то й тоді недоцільно пред’являти, наприклад, обвинуваченого для впізнання потерпілому або свідкові, які бачили його в підготовчій частині судового засідання» [3, С. 661].
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У ст. 355 КПК України не визначено чіткого порядку, за яким має бути
здійснено узнавання під час судового розгляду (не передбачено умови,
в яких відбувається пред’явлення для впізнання, не названо кількість
об’єктів, що пред’являються, їх характеристики, не вказано на специфіку
та можливість проведення пред’явлення для впізнання за участю неповнолітнього або малолітнього, не зазначено окремі форми та види впізнання
(наприклад, за голосом, ходою, за фото- (або відео) зображенням, у режимі
відеоконференції та ін.). При цьому, регламентація процедури пред’явлення
для впізнання під час судового розгляду не передбачає й бланкетного відсилання до норм КПК України, що регламентують пред’явлення для впі
знання під час досудового розслідування. При цьому, на стадії досудового
розслідування проведення пред’явлення для впізнання досить ретельно
регламентовано (див.: ст. 228, 229, 230, 231, 232 КПК України).
Можна погодитися із думкою про те, що правила пред’явлення для
впізнання, що передбачені КПК для досудового слідства, не можна механічно переносити на провадження цієї процесуальної дії в суді. Однак
окремі положення, що стосуються самої сутності даної судової дії,
обов’язкові й для суду [1, С. 26]. У цьому сенсі, до ст. 355 КПК України
мають бути внесені доповнення у вигляді додаткової частини четвертої
цієї статті такого змісту: «пред’явлення для впізнання особи чи речі під
час судового розгляду здійснюється за правилами ч. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ст. 228,
ч. 2 ст. 229 КПК України».
Оскільки ст. 355 КПК України не містить чіткого порядку щодо проведення пред’явлення для впізнання під час судового розгляду, то у судовій практиці можуть виникати певні вільні тлумачення цієї норми. У де
яких випадках пред’явлення для впізнання може зводитися до звичайного
узнавання об’єкта без пропонування схожих (однорідних) з ним (осіб тієї
ж статі, які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності, одязі, яких
має бути не менше трьох; однорідних речей одного виду, якості і без різких
відмінностей у зовнішньому вигляді у кількості не менше трьох). Так,
деякі науковці вже почали тлумачити пред’явлення для впізнання у суді
як узнавання одного конкретного об’єкта. Тому не можна погодитися
з такими позиціями щодо сутності цієї судової дії, яку зводять до того, що
«головуючий пропонує їм оглянути предмет і вказати на ньому ті ознаки,
за якими свідок або потерпілий упізнає цей предмет» [3, С. 661].
Порядок проведення пред’явлення для впізнання особи або речей
у суді передбачає за необхідне дотримання змагального характеру у судовому провадженні між сторонами обвинувачення та захисту. Необхідно
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мати на увазі, що річ, яка надається до суду стороною обвинувачення, має
бути приєднана до матеріалів кримінального провадження та про неї зазначається у реєстрі матеріалів досудового розслідування. Окрім того, така
річ має бути відкрита стороні захисту у порядку ст. 290 КПК України.
У тому випадку, коли сторона обвинувачення отримує таку річ під час
судового розгляду в порядку ст. 333 КПК України, то вказана річ, а також
матеріали слідчої (розшукової) дії, під час якої вона була отримана, підлягають попередньому відкриттю стороні захисту (ч. 6 ст. 333 КПК України) [2, С. 120].
Коли певна річ надається до суду стороною захисту, то у такому випадку відомості про неї, а також сама ця річ мають бути попередньо відкриті стороні обвинувачення відповідно до ст. 290 КПК України. Згідно
із ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані
письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий – прокурору
факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких
матеріалів. У тому випадку, коли сторона захисту отримала певну річ під
час судового розгляду зазначена річ підлягає попередньому відкриттю
стороні обвинувачення, згідно зі ст. 290 та ст. 333 КПК України [2, С. 120].
До змішаних (складних) судових дій можуть бути віднесені й ті, що
засновані на проведенні певних перевірок, випробувань або дослідів.
Судовий розгляд за своєю сутністю передбачає здійснення перевірочної
функції щодо доказової інформації. Зокрема, деякі автори вказували на
можливість проведення експериментальних дій під час огляду місця події
судом [4, С. 24].
Експериментальні перевірки (досліди, випробування) під час судового розгляду можуть виявлятися у різних проявах. Експериментальна перевірка судом окремих обставин справи значно розширює його пізнавальні
можливості [1, С. 31].
За законодавством окремих країн передбачено можливість проведення слідчого експерименту судом. Тому, окремі науковці пишуть, що слідчий експеримент – це слідча дія, що здійснюється судом за участю сторін
у вигляді відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної
події, що дозволяє відповісти на питання про те, чи могли мати місце
в дійсності ті чи інші обставини, що мають значення для цієї кримінальної
справи [5, С. 441].
У літературних джерелах зверталася увага на необхідність проведення судового експерименту. Зокрема, висловлювалася позиція, що судовий
експеримент – це процесуальна дія суду, що полягає у відтворенні певних
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дій або явищ з метою встановлення їх можливості чи неможливості при
певних умовах [6, С. 21–22]. Судовий експеримент – спосіб отримання
доказів, незалежно від конкретних цілей його проведення [1, С. 31].
У кримінальному процесуальному законодавстві України не передбачено проведення окремої судової дії – судового експерименту. Разом із
тим, на нашу думку, проведення такої судової дії є доцільним, оскільки
у певних випадках є необхідність у проведенні дослідів чи випробувань
з метою перевірки і уточнення даних під час судового розгляду. Тому,
у даному разі, є потреба доповнити КПК України окремою нормою,
ст. 361–2 «Судовий експеримент» такого змісту:
1. З метою перевірки та уточнення даних, а також встановлення можливості чи неможливості існування певних фактів може бути проведено
судовий експеримент за клопотанням сторони кримінального провадження чи за ініціативою суду шляхом відтворення (демонстрації) конкретних
дій, обставин чи ситуацій, проведення дослідів (випробувань). Судовий
експеримент проводиться в залі судового засідання. У виключних випадках такий експеримент може бути проведений в іншому місці.
2. До участі в судовому експерименті можуть бути залучені свідок,
потерпілий або обвинувачений. Під час судового експерименту допомогу
суду може надавати спеціаліст.
3. Результати судового експерименту мають бути зафіксовані за допомогою технічних засобів і відображені у журналі судового засідання або
окремому протоколі.
4. За результатами судового експерименту учасники судового провадження можуть ставити запитання випробуваному та іншим учасникам.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СУДДЕЮ
ПІД ЧАС КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
Шепітько Михайло Валерійович,
доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник, доцент кафедри кримінального права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна
Здійснення справедливого правосуддя може бути забезпечено через
впровадження автоматизованих систем у діяльність професійних учасників судочинтсва (провадження). На нашу думку, це дозволить використовувати максимальний набір кримінально-правових, процесуальних та
криміналістичних засобів для здійснення досудового розслідування, судового розгляду, виконання рішень суду та покарань. Таким чином можна
досягти пришвидшення процесу реалізації цілей та завдань судочинства
(провадження) професійними учасниками, зробити їх діяльність більш
ефективною, зменшити кількість помилок та мінімізувати можливості
зловживань та перевищень такими особами шляхом обману, підкупу, використання інформаційного та інших способів вчинення кримінальних
правопорушень проти правосуддя на цих стадіях.
Особливе місце серед вже діючих автоматизованих систем, що сприяють протидії кримінальним правопорушенням у сфері правосуддя та
в цілому забезпечують діяльність слідчих, є Автоматизоване робоче місце
слідчого (АРМ слідчого). Спроби створення таких автоматизованих систем
вже були здійснені, це: Автоматизоване робоче місце слідчого «Інсайт»
(Г. К. Авдєєва, В. Ю. Шепітько) та «Інформаційно-довідкова програма
«Автоматизоване робоче місце слідчого» (Л. Д. Удалова та ін.). Подібні
автоматизовані системи розроблялися криміналістами за ситуаційним
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спрямуванням з метою фіксації події або спрощення здійснення розслідування за відповідним видом злочину: програмний комплекс «GRAFIT»,
розроблений фахівцями НДЕКЦ ГУМВС України в Харківській області;
Автоматизована комп’ютерна система «Вбивство» та ін.
Системи, що створюються для допомоги судді («Електронний суд»,
Автоматизована система документообігу суду та ін.), мають виконувати
функції не тільки здійснення програм, алгоритмів або методик судового
розгляду окремих категорій справ. Такі системи мають бути автоматизовані, що вказує не тільки на збирання корисної для судді інформації в одному ресурсі, але й самостійного виконання окремих функцій судді таким
ресурсом. Пропоноване автоматизоване робоче місце судді має створювати документи (проект судового рішення), які зазвичай складає суддя,
з мінімальними для нього затратами часу. Саме тому наявність блоку
«Бланки документів» або «Зразки процесуальних документів» в АРМ
судді хоча й спрямовано на його допомогу, але не може називатися автоматизованою системою. Цей блок був би більш ефективним, якщо такі
зразки процесуальних документів були б класифіковані на види за відповідними ситуаціями, в яких опиняється суддя, і приймає ті чи інші рішення, фіксує дані судового розгляду у відповідному документі через заповнення лише тих частин документа, які є змінюваними і стосуються
конкретного кримінального провадження. На нашу думку, важливим було
б надати типові варіанти рішень, які може прийняти суддя у відповідній
ситуації з переходом до відповідного зразка документу, змінювані частини якого необхідно заповнити.
Ключове місце в майбтньому АРМ судді стане той елемент, який буде
відповідати за створення документа та пропонування прийняття рішення,
заснованого на узагальненні практики та прив’язкою до відповідної методики. Така автоматизація може стосуватися кваліфікації кримінального
правопорушення та призначення покарання. Останнім часом, з пришвидшенням інформаційних впливів відзначається суттєва диджиталізація
суспільства та розвиток цифрової держави в Україні. Цей процес співпав
із початком розробки нового Кримінального кодексу України1.
Концепція реформування КК України та інших актів законодавства
про відповідальність за правопорушення в публічній сфері розроблена на
підставі Указу Президента України № 584/2019 від 7 серпня 2019 р. –
пов’язується із «використанням цифрових технологій та з розрахунком на
1
Міжнародна наукова конференція «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України» (м. Харків, 17–19 жовтня 2019 р.).
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майбутнє застосування в умовах диджиталізації… У перспективі таке
законодавство може стати інструментом штучного інтелекту у правозастосовній сфері» (п. 7 Концепції). Ця позиція повністю збігається з вже
давно існуючими в криміналістичній літературі підходами щодо створення АРМ судді з автоматизацією прийняття рішень.
Разом із цим останнім часом публікації, пов’язані із диджиталізацією
суспільства, починають з’являтися в правовій та навіть технічній літературі. Зокрема, вже ставляться питання щодо перспектив відповідальності
штучного інтелекту як суб’єкта злочину за прийняте ним рішення (О. Радутний), а також перспектив заапровадження алгоритму Сугено у системі
підтримки прийняття судових рішень (А. Бакурова, Е. Терещенко, М. Пасічник).
Вважаємо, що створення документа з пропозицією прийняття рішення суддею, має базуватися на правилах кваліфікації та призначення покарання для окремого виду кримінального правопорушення. Оптимальним
при здійснення вибору рішення автоматизованою системою та здійснення
пропозиції судді стане оцінка наявності ознак складу кримінального правопорушення у діянні обвинуваченого, наявності однієї чи кількох ознак,
що обтяжують та / або пом’якшують покарання, обставин щодо звільнення від покарання, тощо. Наявність такої «пошагової» конструкції вказує
на необхідність створення алгоритму прийняття рішення, за яким буде
діяти система. Важливим для сучасного правозастосувача стане можливість надання судової практики за даною категорією справ (прецедентів
судів різних рівнів України та Європейського суду з прав людини) для
корекції прийнятого ситемою рішення з мотивуванням відходу від неї. На
нашу думку, цей підхід цілком збігається із бажанням реформування кримінального права шляхом зменшення судового розсуду, через створення
«типових кваліфікуючих та привілеюючих ознак складів злочинів» та
«типових санкцій за злочини різних категорій та розрядів» (п. 3 Концепції).
Пропонована автоматизована система цілком здатна не тільки надати проект рішення, але й надати пропозиції кваліфікації дій винуватої особи
з огляду на встановлені ознаки під час судового розгляду та надати варіанти виду та розміру покарання з врахуванням обставин провадження.
АРМ судді може мати наступну структуру: 1) підготовче провадження;
2) окрема методика судового розгляду (з «вертикальною» та «горизонтальною» класифікацією таких методик); 2.1) створення документа (з пропозицією прийняття того чи іншого рішення, заснованого на узагальненні
практиці та прив’язкою до відповідної методики); 2.2) зразки документів;
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3) організаційні та тактико-криміналістичні засоби; 4) законодавство;
5) техніко-криміналістичні засоби; 6) підвищення кваліфікації (інформація
про проведення конференцій, круглих столів, семінарів, майстер, класів,
тестування, здійснення таких заходів онлайн, через засоби відеозв’язку та
можливістю отримання відеоуроків та відеолекцій); 7) довідкова інформація (словник термінів, енциклопедія кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, інформаційні ресурси органів досудового
розслідування, судової влади).
Створення пропонованої системи у вигляді Автоматизованого робочого місця судді дозволить досягти економії витраченого часу на створення документів, прийняття рішень та їх фіксацію в єдиних реєстрах. Крім
того, суддя буде мати змогу обирати запропонований системою варіант
прийнятого рішення, який буде видаватися на підставі сформованої окремої криміналістичної методики та узагальненої судової практики за цим
видом кримінального правопорушення. На нашу думку, це дозволить
мінімізувати кількість судових помилок під час судового розгляду, знизить
корупційні ризики та надасть можливість протидіяти кримінальним правопорушенням у цій сфері.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ
Яремчук Вікторія Олегівна,
кандидат юридичних наук, асистент
кафедри криміналістики
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна
В умовах співпраці України з країнами Європейського Союзу і необхідності дотримання міжнародних стандартів у сфері правосуддя, а також
протидії спільним викликам міжнародної злочинності, важливими є зміни
в організації діяльності органів правопорядку. Крім того, сучасні потреби
органів кримінальної юстиції свідчать про необхідність ефективного використання криміналістичних знань і оновлення їх системи. Крім того,
науково-технічний прогрес і зміни у системах знань різних фундаментальних та прикладних наук також призводять до потреби у впорядкуванні
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новітніх криміналістичних знань. Також важливою є міжнаукова взаємодія
криміналістики з іншими науками.
Проблеми, що пов’язані зі структурою криміналістичних знань і потреба у їх систематизації існували протягом всієї історії розвитку криміналістики. Сьогодні відбуваються постійні зміни її предмета, розширення
його меж. Зокрема, науковцями різних країн світу пропонується додати
до криміналістичних знань окремі наукові галузеві знання. Крім того, існує необхідність трансформації міжгалузевих знань для потреб криміналістики з метою їх використання при розслідуванні злочинів.
Нині висловлюються різні пропозиції щодо змінення системи криміналістичних знань. По-перше, пропонується запровадити нові розділи,
такі як, криміналістична стратегія, криміналістична адвокатологія, філософія криміналістики, поліграфологія, судова архітектура. По-друге,
трансформувати наукові знання фундаментальних і прикладних наук. Мова
йде про кіберкриміналістику, судову графологію, медичну криміналістику,
криміналістичну мікрологію, криміналістичну хімію, ядерну криміналістику, біометричну криміналістику, 3D моделювання події злочину. Сьогодні виділяють також геномну дактилоскопію, медико-криміналістичну
ідентифікацію, судово-медичну трасологію.
Отже, якісні зміни у структурі криміналістичних знань, їх інтеграція
і диференціація, а також змінювання у змістовному наповненні криміналістичних знань свідчить про актуальність їх впорядкування та систематизації.
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